
 
 
Van: rapeldoorn.pegasus@planet.nl   
Verzonden: donderdag 1 april 2021 13:19 
Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
Onderwerp: vergadering cie. samenleving 1 april 
 
Beste raadsleden, 
 
Vanavond staat het onderwerp “Aanvraag krediet en afgeven garantstelling nieuwe turnhal (MROG)” 
op de agenda in de cie. Samenleving onder punt 6. 19:45 
Ik zie vandaag dat er een inspreekbijdrage is bijgekomen en daar wil ik graag even op reageren door 
wat stukken toe te sturen. 
De heer Pos (Wijkraad de Krim) is in het bezit van de rapportage “Parkeerbalans HLC-Haarlem welke 
door Goudappel-Cofeng is opgesteld en aangeeft dat er alleen in uitzonderlijke gevallen na realisatie 
turnhal een tekort van 5 parkeerplaatsen ontstaat. Door een mogelijke aanpassing (herprofilering) 
van de Pim Mulierlaan kan ook dit tekort worden opgelost. 
 
Ook op de agenda staat : 
 
6.2 participatietraject. Hier wil ik over opmerken dat er een klankbordgroep turnhal HLC is opgericht 
waarbij alle stake-holders vertegenwoordigd zijn en deze groep is 1 keer fysiek en meerdere keren 
via Teams bij elkaar geweest om de voortgang te bespreken. Op het parkeren na is er alleen tot nu 
toe maar lof over ons plan. 
 
6.3 De stadsecoloog zal worden  betrokken. Hiervoor is in onze opdracht een quickscan ecologie 
uitgevoerd welke als bijlage is toegevoegd.  
 

 
Stichting Hercules 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ron Apeldoorn 
ron.apeldoorn@sportclubhlc.nl 
www.sportclubhlc.nl 
 
 
 



Beste Ron,  

 

Hierbij de aangepaste versie van de rapportage.  

De opmerkingen zijn verwerkt, in onderstaande mail in groen hoe de opmerkingen verwerkt zijn.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Laurens Ebbers 

Adviseur Parkeren & Locatieontwikkeling 

 

M +31 (6) 15 49 32 47 

T  +31 (0) 570 666 222 

www.goudappel.nl 
 

 

Wij werken vanuit Amsterdam, Den Haag, Deventer,  

Eindhoven, Leeuwarden, en via partners in het buitenland 

 

 

Van: ron.apeldoorn@sportclubhlc.nl <ron.apeldoorn@sportclubhlc.nl>  
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 12:15 
Onderwerp: RE: parkeerbalans HLC 
 
Beste Laurens, 
 
Dank voor de aanpassingen. Ik heb nog wat opmerkingen en een verzoek tot aanpassingen; 
 
De toegevoegde figuren 1.1 en 1.2 komen niet overeen met de werkelijkheid. De wijkraad de Krim 
valt daarover en dat wil ik dan ook graag aangepast zien.  
Het ingekleurde rode figuur van de turnhal moet groter ingetekend worden. (zie bijlage). Bouwvlak 
HLC uitgebreid en in onderschrift ‘indicatief’ toegevoegd. Het is namelijk geen gemaatvoerde 
tekening.  
Ook ontbreekt in de figuren de Umpire flat met parkeerterrein op de hoek Delftlaan-Pim Mulierlaan. 
Ingetekend inclusief parkeervoorziening. Deze functie is echter niet meegenomen het onderzoek, 
want aangenomen is dat de gebruikers van de Umpire flat gebruikmaken van de eigen 
parkeervoorzieningen.    
Bij de inleiding, pagina 1,  6e zin aanpassen:  daarbij rekening te houden met de overige functies op 
en rondom dit deel van het sportpark, Aangepast 
Pagina 3 een na laatste zin aanpassen; houdt geen rekening met het wisselend gebruik van de 
betrokken sportvelden en de PNH-hal Aangepast 
Pagina 8 Na de tweede zin toevoegen: uitgezonderd bij regendagen. Op dagen dat Kinheim in de 
wintermaanden geen gebruik maakt van de PNH-hal wordt de zaal incidenteel verhuurd voor 
trainingsdoeleinden van een Hockeyvereniging of aan een zaalvoetbalteam. Aangepast, maar niet 
op pagina 8, maar op pagina 5. Deze opmerking past beter bij ‘2.2.2. Gebruikstijden functies’.  
Pagina 9 Een na laatste zin aanpassen; Voor doordeweekse dagen na 16:00 uur en wedstrijddagen 
(piekmomenten) is overeengekomen5 dat gebruik mag worden gemaakt van de fietsenstalling van 
het Mendelcollege. Aangepast 
Bij de verklaring van 5 het tijdstip 17:00 uur aanpassen in 16:00 uur Aangepast 
Pagina 11 bij het tweede aandachtspunt 110 wijzigen in 120, bij het vierde aandachtspunt de 
zin  “Een deel van de parkeerbehoefte zal worden gefaciliteerd voor de oostgevel van de turnhal. 
Aangepast 
Het 5e aandachtspunt het woord “bestaande” weglaten Aangepast 



De laatste zin “Het is wenselijk …….” van een eigen aandachtspunt voorzien Aangepast 
 
Met deze wijzigingen is het foute getal van 110 bij de Conclusie gecorrigeerd en met de aanpassingen 
in de tekst wordt  de wijkraad tegemoet gekomen. 
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1.1 Aanleiding en situatieschets 

Sportclub HLC is voornemens een nieuwe turnhal te realiseren op het Pim Mulier 

sportpark te Haarlem. De beoogde bouwlocatie, naast de PNH-hal, wordt momenteel 

gebruikt om op te parkeren. Een goede onderbouwing is daarom noodzakelijk, zodat er 

na realisatie van de turnhal geen parkeer- en verkeersproblemen ontstaan. Goudappel 

Coffeng BV is gevraagd om een parkeerbalans op te stellen voor de nieuwe situatie en 

daarbij rekening te houden met de overige functies op en rondom dit deel van het 

sportpark, te weten de PNH-hal en honk- en softbalvereniging Kinheim (hierna Kinheim). 

Hiermee heeft de Sportclub HLC input voor de aanvraag van de omgevingsvergunning die 

nodig is om de sporthal te kunnen realiseren. Figuur 1.1 illustreert de toekomstige 

situatie.  

 

 
 
Figuur 1.1: Toekomstige situatie (Turnhal HLC indicatief ingetekend) 
  

1  
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Ook is gevraagd om de fietsparkeerbehoefte te berekenen en de fietsveiligheid te 

beoordelen. De toekomstige verkeerssituatie op de Pim Mulierlaan is weergegeven in 

figuur 1.2. In dit figuur is de huidige fietsroute (groen lijn), autoroute (blauwe lijn) en 

nieuwe busroute (rode lijn, indicatief) weergegeven.   

 

 

 
 
Figuur 1.2: Routing toekomstige situatie (Turnhal HLC indicatief ingetekend) 

 
 
1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de parkeerbalans opgesteld en toegelicht. Vervolgens bestaat 

hoofdstuk 3 uit een parkeervraagberekening voor de fiets en een beoordeling van de 

fietsveiligheid ter hoogte van de nieuwe sporthal.  
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2.1 Aanpak 

In deze parkeerbalans wordt antwoord gegeven op de vraag ‘hoeveel parkeerplaatsen 

zijn in de toekomst nodig voor de functies op het sportpark?’ Deze parkeerbehoefte 

wordt berekend door de omvang van de functies (functieprogramma) te 

vermenigvuldigen met de bijbehorende norm uit het gemeentelijk parkeerbeleid. Het 

resultaat uit deze berekening is de ongewogen parkeervraag. Ongewogen houdt in dat 

geen rekening is gehouden met het feit dat de parkeervraag fluctueert over de 

momenten van de week. Met dit effect houden we rekening door CROW1-

aanwezigheidspercentages2 toe te passen. Waar afgeweken is van de CROW-

aanwezigheidspercentages, is dit onderbouwd.  

 

Het resultaat is de parkeerbehoefte per functies over de momenten van de week. Deze 

parkeerbehoefte wordt vervolgens afgezet tegen het parkeeraanbod (aantal beschikbare 

parkeerplaatsen). Hieruit ontstaat een tekort of overschot aan parkeerplaatsen.  

 

In deze rapportage zijn twee parkeerbalansen opgenomen. De eerste parkeerbalans 

houdt geen rekening met het wisselend gebruik van de betrokken sportvelden en de 

PNH-hal. In de tweede parkeerbalans is het effect hiervan wel doorgerekend.  

 
  

 
1 CROW is een onafhankelijk kenniscentrum voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en 

vervoer.  
2 De aanwezigheidspercentages uit CROW-publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’ worden 

gehanteerd.  

2  
 
Parkeerbalans 



 

www.goudappel.nl Parkeerbalans Sportclub HLC 4 

 

 

2.2 Uitgangspunten 

2.2.1 Functieprogramma en parkeeraanbod 
In dit onderzoek zijn de volgende functies opgenomen: PNH-hal (inclusief ondergeschikte 

kantine), sportvelden Kinheim en de nieuwe turnhal HLC. Al deze functies functioneren 

door de weeks (’s avonds) en in het weekend (overdag). Het naastgelegen 

Mendelcollege functioneert vooral op werkdagen (overdag) en is daarom niet 

meegenomen in dit onderzoek. In tabel 2.1 is het functieprogramma opgenomen.  

 

status functie functie gemeentelijk beleid omvang 

bestaand PNH-hal sporthal binnen 2.200 m² bvo 

bestaand PNH-hal sporthal binnen 60 tribuneplaatsen 

bestaand Kinheim sportveld buiten 3,5 ha. sportveld 

bestaand Kinheim sportveld buiten ca. 500 bezoekers (reguliere wedstrijden) * 

nieuw turnhal HLC sporthal binnen 2.450 m² bvo 

nieuw turnhal HLC sporthal binnen 146 tribuneplaatsen 
*  Bij belangrijke wedstrijden (bijvoorbeeld een wedstrijd met 1.000 bezoekers) wordt het 
parkeren anders georganiseerd. Met de Haarlemse Honkbalweek bewijst Kinheim al jaren dit te 
kunnen organiseren (bevestigd door dhr. W. Chreghton, bestuurslid Kinheim).  

 
Tabel 2.1: Functieprogramma 
 

 

De bestaande en toekomstige sportfuncties zijn goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer; het treinstation van Bloemendaal en de dichtstbijzijnde bushalte (Fokkerlaan) 

zijn gelegen op een loopafstand van circa 500 meter. Er zijn plannen om, zoals in de 

inleiding benoemd, een bushalte toe te voegen aan de Lodewijk van Deijssellaan 

(oostzijde Mendelcollege). Hiermee zou de bereikbaarheid met het openbaar vervoer 

verder toenemen.   

 

Voor mensen die met de auto komen zijn op het sportpark 80 parkeerplaatsen 

beschikbaar: 52 onder de PNH-hal en 28 ervoor. Aan de Pim Mulierlaan zijn daarnaast 40 

langsparkeerplaatsen gelegen. Doordeweeks worden deze langsparkeerplaatsen vaak 

gebruikt door het personeel van het Mendelcollege, in het weekend is deze school 

gesloten, waardoor de parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor de sportfuncties. In totaal 

wordt daarom in deze studie uitgegaan van 120 beschikbare parkeerplaatsen, waarvan 

80 bij de PNH-hal en 40 in de openbare ruimte. Deze parkeerplaatsen zijn allemaal 

openbaar toegankelijk en in de omgeving geldt geen parkeerregulering.  

 

In een door Sportclub HLC nader uit te werken ontwerp van de openbare ruimte wordt 

rekening gehouden met parkeren voor mindervaliden, draaien van touringcars en eisen 

die gesteld zijn aan de maatvoering van de parkeervakken.  
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2.2.2 Gebruikstijden functies 
De genoemde functies zijn op verschillende momenten van het jaar en tijdstippen in 

gebruik. Kinheim maakt bijvoorbeeld afwisselend gebruik van zowel buiten- als binnen 

faciliteiten, maar nooit beide tegelijk. Het effect hiervan is vertaald in de parkeerbalans.    

 

In deze studie is ervan uitgegaan dat de parkeerbehoefte van iedere functie piekt op de 

wedstrijddag (zaterdag en zondag). Er komen dan niet alleen sporters maar ook 

bezoekers. In tabel 2.2 is een overzicht gegeven van de maanden per jaar dat iedere 

functie in gebruik is (opgave HLC en Kinheim).  

 

wedstrijdfunctie 

januari 

februari 

m
aart 

april 

M
ei 

juni 

juli 

augustus 

septem
ber 

oktober 

novem
ber 

decem
ber 

PNH-hal             

Sportvelden Kinheim             

Turnhal HLC             

 
Tabel 2.2: Gebruiksmomenten per functie (maatgevende maanden omlijnd) 
 

 

Uit tabel 2.2 blijkt dat het gebruik van de PNH-hal grotendeels overlapt met het gebruik 

van de nieuwe turnhal. De PNH-hal kent geen wedstrijdfunctie en wordt uitsluitend 

gebruikt als trainingsaccommodatie voor Kinheim (regulier) en soms een 

hockeyvereniging of zaalvoetbalteam (incidenteel).  

 

Vanaf april wordt, met uitzondering van regendagen, weer buiten getraind en worden op 

dinsdag (inhaaldag), donderdag, zaterdag en zondag ook wedstrijden gespeeld door 

Kinheim. Daarnaast is het turnseizoen in april en juni nog bezig. Hierom zijn april en juni 

de maatgevende (drukste) maanden voor de functies op het sportpark. In deze maanden 

zijn zowel Kinheim als Sportclub HLC in wedstrijdvorm actief. Op zaterdag en zondag 

worden bij beide verenigingen wedstrijden georganiseerd.  

 

Kinheim kende in april 2019 drie wedstrijddagen. Sportclub HLC heeft gemiddeld om de 

twee weken een wedstrijddag (12x in een periode van 24 weken)3. Dit betekent dat 

wedstrijddagen van beide verenigingen niet altijd op dezelfde dag hoeven te vallen. In 

de toekomst zal, zoveel als mogelijk, afstemming gezocht worden om wedstrijden op 

hetzelfde moment te voorkomen. De sportverenigingen hebben aangegeven te willen 

sturen op mobiliteit. Dit houdt in dat andere vervoerwijzen dan de auto actief 

gestimuleerd zullen worden. Bij situaties (bijvoorbeeld bij een kampioenswedstrijd) dat 

toch een hoge parkeerdruk verwacht wordt, werken de verenigingen samen door 

parkeren op afstand te stimuleren, verkeersregelaars in te zetten en het 

wedstrijdschema zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. In deze parkeerbalans is 

worst-case wel uitgegaan van het gelijktijdig plaatsvinden van wedstrijden.  
  

 
3 Opgave Sportclub HLC 
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2.2.3 Parkeernormen 
In tabel 2.3 zijn de gehanteerde parkeernormen uit het ‘Parapluplan parkeernormen 

Haarlem 2018’ opgenomen. Hierbij is uitgegaan van: 

■ stedelijke zone ‘rest bebouwde kom’; 

■ de minimale parkeernorm (0,1) voor bezoekers van wedstrijden van Sportclub HLC (de 

meeste leden wonen binnen 3 km fietsafstand en het station is op loopafstand); 

■ voor bezoekers van Kinheim is de parkeernorm voor ‘stadion’ (0,04 per zitplaats) 

aangehouden.   

 

functie gemeentelijk beleid parkeernorm eenheid 

sporthal binnen 2 pp / 100 m² bvo 

sporthal binnen (wedstrijddagen HLC, ook training PNH-hal) 0,1  pp / bezoekersplaats 

sportveld buiten 13 pp / ha. sportveld 

stadion (wedstrijddagen) 0,04 pp / zitplaats 

 
Tabel 2.3: Parkeernormen gemeente Haarlem 
 

 

2.2.4 Aanwezigheidspercentages 
De gemeente Haarlem heeft geen aanwezigheidspercentages opgenomen in haar beleid. 

Daarom zijn de CROW-aanwezigheidspercentages gebruikt en uitgesplitst naar sporters 

en bezoekers. In tabel 2.4 zijn de gehanteerde aanwezigheidspercentages weergegeven. 

 

 

functie  werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

werkdag 

nacht 

koop 

avond 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

sportfuncties 

binnen 

sporters 50% 50% 100% 0% 100% 100% 100% 75% 

bezoekers 50% 50% 10% 0% 10% 100% 80% 75% 

sportfuncties 

buiten 

sporters 25% 25% 100% 0% 50% 100% 25% 100% 

bezoekers 25% 25% 100% 0% 5% 100% 20% 100% 

 

Tabel 2.4: CROW-aanwezigheidspercentages 
 

 

De reden voor deze splitsing is dat de wedstrijden van de sportfuncties vaak in het 

weekend (overdag) plaatsvinden. Doordeweeks zullen er minder bezoekers zijn en is de 

parkeerbehoefte lager. Hierbij is voor bezoekers op de werkdag- koop- en zaterdagavond 

een wijziging (cursief) aangebracht ten opzichte van de CROW-kencijfers. Omdat Kinheim 

ook op dinsdag (inhaaldag) en donderdag wedstrijden speelt zijn de 

aanwezigheidspercentages voor ‘sportfuncties buiten’ verhoogt. De zaterdagmiddag 

blijft het maatgevende moment.    
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2.3 Resultaat  

In tabel 2.4 is de parkeerbalans weergegeven wanneer alle functies in dezelfde maanden 

(zonder seizoenseffecten, tabel 2.2) volledig in gebruik zouden zijn.  

 

uitgangspunten parkeerbehoefte 

functie functietype  

beleid 

doelgroep onge 

wogen  

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

werkdag 

nacht 

koop 

avond 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

PNH-hal sporthal  

binnen 

sporters 44,0 22,0 22,0 44,0 0,0 44,0 44,0 44,0 33,0 

bezoekers 6,0 0,3 0,3 0,6 0,0 0,6 6,0 4,8 6,0 

Kinheim  sportveld  

buiten 

sporters 20,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 20,0 4,0 20,0 

bezoekers 45,5 11,4 11,4 22,8 0,0 22,8 45,5 11,4 45,5 

turnhal  

HLC 

sporthal 

 binnen 

sporters 49,0 24,5 24,5 49,0 0,0 49,0 49,0 49,0 36,8 

bezoekers 14,6 0,7 0,7 1,5 0,0 1,5 14,6 11,7 14,6 

totaal (afgerond) 179 60 60 119 0 119 179 125 156 

parkeeraanbod 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

tekort/overschot -59 60 60 1 120 1 -59 -5 -36 

 

Tabel 2.5: Parkeerbalans functies Pim Mulier sportpark 
 

 

Tabel 2.5 wijst uit dat er na realisatie van de sporthal een tekort van maximaal 59 

parkeerplaatsen ontstaat op een reguliere zaterdagmiddag (wedstrijddag), als alle 

functies gelijktijdig in gebruik zouden zijn.  
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Doordat Kinheim seizoensafhankelijk gebruikmaakt van de sportvelden (april – 

september) of de PNH-hal (oktober – maart) is dit een overschatting van de 

parkeerbehoefte. Wanneer vanaf april de velden in gebruik zijn, wordt de PNH-hal niet 

meer gebruikt, met uitzondering van regendagen. Daarom is in tabel 2.6 een 

parkeerbalans opgenomen die uitgaat van de maatgevende maanden (april en juni).  

 

uitgangspunten parkeerbehoefte 

functie functietype  

beleid 

doelgroep onge 

wogen  

werkdag 

ochtend 

werkdag 

middag 

werkdag 

avond 

werkdag 

nacht 

koop 

avond 

zaterdag 

middag 

zaterdag 

avond 

zondag 

middag 

PNH-hal  sporthal  

binnen 

sporters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

bezoekers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kinheim  sportveld  

buiten 

sporters 20,0 1,0 1,0 20,0 0,0 1,0 20,0 4,0 20,0 

bezoekers 45,5 11,4 11,4 45,5 0,0 22,8 45,5 11,4 45,5 

turnhal  

HLC 

sporthal 

 binnen 

sporters 45,0 22,5 22,5 45,0 0,0 45,0 45,0 45,0 33,8 

bezoekers 14,6 0,7 0,7 1,5 0,0 1,5 14,6 11,7 14,6 

totaal (afgerond) 125 36 36 112 0 70 125 72 114 

parkeeraanbod 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

tekort/overschot -5 84 84 8 120 50 -5 48 6 

 
Tabel 2.6: Parkeerbalans functies Pim Mulier sportpark in maatgevende maand  
 

 

Tabel 2.6 wijst uit dat er na realisatie van de sporthal een tekort van 5 parkeerplaatsen 

ontstaat op een reguliere zaterdagmiddag (wedstrijddag). Hierbij is er worst-case van 

uitgegaan dat Sportclub HLC en Kinheim op hetzelfde moment een wedstrijddag hebben 

in de drukste periode van het jaar (april en juni). Een dergelijk moment komt op jaarbasis 

zelden voor. Op alle andere momenten is sprake van een sluitende parkeerbalans en is 

de parkeercapaciteit voldoende om in het benodigde aantal parkeerplaatsen te voorzien.  

 

Indien er toch een situatie ontstaat waarbij verkeersonveilige situaties ontstaan 

(bijvoorbeeld toename van zoekverkeer), dan gaan de sportverenigingen gezamenlijk op 

zoek naar oplossingen hiervoor.  
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3.1 Parkeerbehoefte fiets 

Zoals vermeldt zullen veel sporters/bezoekers met de fiets naar de nieuwe turnhal 

komen. Hiervoor is met behulp van CROW-parkeerkencijfers4 de parkeerbehoefte voor de 

fiets berekend. CROW geeft voor de functie ‘Sporthal’ een parkeerkencijfer van 2,5 

fietsparkeerplaats per 100 m² bvo of een bandbreedte van 1,4 – 3,9 fietsparkeerplaats per 

100 m² bvo. In dit parkeerkencijfer is de wedstrijdfunctie meegerekend.   

 

In tabel 3.1 is op basis van de omvang van de sporthal berekend hoeveel 

fietsparkeerplaatsen nodig zijn wanneer het parkeerkencijfer (2,5 pp / 100 m² bvo) wordt 

aangehouden en wanneer de bovenkant van de bandbreedte (hoog fietsgebruik: 3,9 pp / 

100 m² bvo) wordt aangehouden.  

 

functie CROW-functie CROW-parkeerkencijfer parkeerbehoefte fiets 

Turnhal HLC 

2.450 m² bvo  

sporthal* 2,5 (=kencijfer) 62 

3,9 (=maximum bandbreedte) 96 
* een sporthal wordt door CROW als locatie gezien waar toernooien en (opeenvolgende) 
wedstrijden plaatsvinden.   

 

Tabel 3.1: Parkeerbehoefte fiets 
 

Uit tabel 3.1 blijkt dat de parkeerbehoefte voor de fiets naar verwachting tussen de 62 en 

96 fietsparkeerplaatsen bedraagt. CROW maakt geen onderscheid tussen bezoekers en 

sporters in dit parkeerkencijfer. In de verdere uitwerking van het ontwerp zal worden 

voorzien in voldoende fietsparkeerplaatsen dicht bij de sporthal voor de trainingsdagen. 

Voor doordeweekse dagen (na 16.00 uur) en op wedstrijddagen (piekmomenten) is 

overeengekomen5 dat gebruik mag worden gemaakt van de fietsenstalling van het 

Mendelcollege. Dit dubbelgebruik is mogelijk doordat beide functies niet op hetzelfde 

moment functioneren.    

 
4 CROW-Fietsparkeerkencijfers, februari 2019 (versie 2) 
5 De fietsenstalling van het Mendelcollege is op doordeweekse dagen (vanaf 16.00 uur) en in 

het weekend (hele dag) volledig beschikbaar voor HLC; bevestigd door de rector van het 
Mendelcollege.  
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3.2 Beoordeling fietsveiligheid t.h.v. de toekomstige sporthal 

Op de Pim Mulierlaan zijn tot aan het begin van het parkeerterrein fietspaden aanwezig. 

Aan de noordzijde ligt een vrij liggend fietspad, aan de zuidzijde een aanliggend 

verhoogd fietspad.  

 

Hoewel deze voorziening op een erftoegangsweg niet strikt noodzakelijk is en bij de 

verwachte functie, snelheid en intensiteiten ook met een gemengd profiel zou kunnen 

worden volstaan, is met het bestaande fietspad een volwaardige veilige fietsverbinding 

aanwezig. Voor voetgangers zijn aparte voetpaden aanwezig. 
 

Ter hoogte van het parkeerterreinen houden de fietspaden en het noordelijke voetpad op 

en zoeken fietsers, voetgangers en automobilisten hun eigen weg: volgens het principe 

van Shared Space. Het principe van Shared Space gaat uit van het mengen van 

verkeerssoorten met een lage snelheid en eigen verantwoordelijkheid voor de 

weggebruikers. Dit kan onder drie voorwaarden: 

1. Snelheidsremming: 30 km/h; 

2. Beperkte intensiteiten voor het gemotoriseerd verkeer: maximaal 5000 

mvt/etmaal, bij voorkeur minder; 

3. Voldoende fietsers en voetgangers om mee te ‘delen’. 

 

Aan al deze voorwaarden is op de relevante momenten ruimschoots voldaan. Voor 

visueel gehandicapten kan het lastig zijn om zich (al dan niet met een geleidehond) te 

oriënteren. Het is wenselijk voor hen ten minste een veilige route naar de 

publieksbestemmingen in het gebied te maken. 
  



 

www.goudappel.nl Parkeerbalans Sportclub HLC 11 

 

 

Het gehouden onderzoek leidt tot de volgende conclusies:  

■ de parkeerbehoefte van de functies op het sportpark bedraagt, wanneer iedere 

solitaire functie afzonderlijk beschouwd wordt, op het maatgevende moment 

(zaterdagmiddag) maximaal 179 parkeerplaatsen; 

■ deze parkeerbehoefte kan niet worden gefaciliteerd binnen het parkeeraanbod van 

120 parkeerplaatsen, er ontstaat een tekort van 49 parkeerplaatsen op 

wedstrijddagen;  

■ gelet op het feitelijke gebruik van de functies (seizoensgebonden gebruik van 

Kinheim) is de parkeerbehoefte lager: maximaal 125 parkeerplaatsen op 

zaterdagmiddag (wedstrijddag). Dit houdt in dat er op het maatgevende moment een 

tekort van 5 parkeerplaatsen ontstaat. Op alle andere momenten is de 

parkeercapaciteit voldoende om in het benodigde aantal parkeerplaatsen te kunnen 

voorzien. Voor piekmomenten (enkele keren per jaar) zoeken de sportverenigingen 

gezamenlijk naar een oplossing om een goede parkeersituatie te waarborgen.   

■ de fietsparkeerbehoefte van de nieuwe sporthal ligt tussen de 62 en 96 

fietsparkeerplaatsen. Een deel van deze parkeerbehoefte zal worden gefaciliteerd 

voor de oostgevel van de sporthal. Voor de resterende parkeerbehoefte (bijvoorbeeld 

op wedstrijddagen) mag gebruik worden gemaakt van de fietsenstalling van het 

Mendelcollege.  

■ de fietspaden aan de Pim Mulierlaan voldoen op de relevante momenten aan de 

verkeersveiligheidsvoorwaarden.  

■ het is wenselijk voor visueel gehandicapten een veilige route te maken naar de 

publieksbestemmingen in het gebied.   
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Voor Jaap Edenlaan 3 te Haarlem worden plannen voorbereid voor werkzaamheden. 
De werkzaamheden betreft het uitbreiden van de huidige sporthal met een turnhal. 
Onderdeel van de procedure is een onderzoek naar de potentiële aanwezigheid van 
beschermde soorten en het maken van een analyse van de mogelijke effecten op die 
soorten, als gevolg van de werkzaamheden. Hiervoor is door bureau Els & Linde een 
oriënterend onderzoek uitgevoerd. Het voorliggende rapport geeft een beschrijving 
van het oriënterend onderzoek naar de effecten op natuurwaarden. 

Om een goed oordeel te geven over de potentieel aanwezige beschermde planten en 
dieren, is op 2 juni 2020 door een ecoloog van bureau Els & Linde, een bezoek gebracht 
aan de planlocatie. Ter plekke is beoordeeld of er beschermde soorten aanwezig kun-
nen zijn, die schade kunnen ondervinden van de geplande ontwikkelingen. Daarbij is 
gezocht naar sporen van dieren en is op basis van de begroeiing en de opbouw van het
landschap, geschat of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn. De effecten wor-
den beoordeeld als gevolg van de veranderde omgeving en het veranderde gebruik. 
Verder wordt geanalyseerd of de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de veran-
deringen te bereiken, een effect veroorzaken. 

Ligging van het perceel
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Samenvatting  Inhoud Inleiding
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De planlocatie betreft een sporthal in noordwest Haarlem binnen de bebouwde kom. 
De locatie is in de directe omgeving omsloten door een spoorlijn, sportvelden en 
wooncomplexen en een middelbare school. De Natura 2000-gebieden liggen op korte 
afstand. Op 500 meter van de onderzoekslocatie liggen de Natura 2000-gebied Kenne-
merland-Zuid. Dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als Natuurnetwerk Neder-
land (NNN) ligt eveneens op 500 meter afstand van de onderzoekslocatie.

Natura 2000
Via de Natura 2000 zijn gebieden beschermd van internationaal belang. Voor deze ge-
bieden zijn doelstellingen geformuleerd voor het behoud van habitats en planten en 
dieren. Deze Natura 2000 gebieden zijn ook beschermd tegen invloeden van buiten, 
zoals stikstofdepositie en grondwaterstromen. Voor functie waardoor de depositie van 
stikstofverbindingen toeneemt is een berekening noodzakelijk van de effecten. 

Natuurnetwerk Nederland
Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden ver-
bonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het Natuurnetwerk van Nederland. Het Natuurnetwerk 
Nederland wordt via de ruimtelijke verordening beschermd.

Weidevogelleefgebied
De belangrijke gebieden voor weidevogels zijn in Noord-Holland beschermd. Binnen 
de gebieden gelden strikte regels, de weidevogels mogen niet verstoord worden. Het 
weidevogelleefgebied kent geen externe werking. De weidevogelleefgebieden liggen op
grote afstand van de planlocatie.
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Ligging van de Natura 2000-gebieden (rood) en 
Weidevogelleefgebieden(raster).

Ligging van de Natuurnetwerk Nederland



Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd als een quick scan ecologie. Voor zo’n onderzoek wordt 
door een ecoloog beoordeeld of er een kans is op aanwezigheid van beschermde soor-
ten. Daarbij wordt gelet op de structuur van de omgeving, aanwezige habitats en land-
schapselementen. Tevens wordt gezocht naar sporen van beschermde soorten. Een 
quick scan is tevens bedoeld als afbakening van een eventueel afdoend onderzoek.

De quick scan bestaat uit de volgende activiteiten:
• Een literatuur/bronnenonderzoek met betrekking tot de potentieel aanwezige be-
schermde soorten binnen de planlocatie.

• Een veldbezoek waarbij de locaties worden beoordeeld op habitatgeschiktheid voor 
beschermde soorten. Hierbij worden bijvoorbeeld de te kappen bomen beoordeeld 
op geschiktheid voor vleermuizen en jaarrond beschermde nesten.

• Voor de aangetroffen strikt beschermde soorten wordt, door een beschrijving van 
de ecologische functionaliteit van het gebied (foerageergebied, migratieroute, voort-
plantingsgebied of winterverblijf, enz.), aangegeven hoe het gebied door iedere 
soort wordt gebruikt.

• Een schatting van de impact van de werkzaamheden op de (potentieel) aanwezige 
beschermde soorten.

• Een effectbeoordeling gericht op (eventueel) nabij gelegen beschermde natuurge-
bieden (Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk en Weidevogelleefgebied).

Om een goed oordeel te kunnen geven is op 2 juni 2020 door een ecoloog een bezoek 
gebracht aan de planlocatie. Tijdens het veldbezoek is onderzocht of er in potentie be-
schermde planten en dieren aanwezig zijn binnen de planlocatie. Daarvoor is gezocht 
naar sporen en andere aanwijzingen van planten en dieren. Op basis van de aanwezi-
ge herkenbare begroeiing en habitats, is beoordeeld of er leefgebieden aanwezig zijn 
voor beschermde soorten. Aanvullend is een bureaustudie uitgevoerd naar de potenti-
eel voorkomende planten en dieren in de directe omgeving van de planlocatie. Hierbij 
is een bronnenonderzoek uitgevoerd, waarbij de verschillende relevante en actuele in-
formatiebronnen zijn geraadpleegd.

Bij de analyse van de effecten is gelet op de effecten veroorzaakt door de veranderde 
omgeving en het veranderde gebruik. Daarnaast zijn de effecten bepaald die veroor-
zaakt worden door de ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij is naast de planlocatie zelf 
gelet op de directe omgeving en de effecten op soorten in de omgeving. In de voorlig-
gende notitie worden de resultaten van de quick scan ecologie besproken.

Waarnemingen
In onderstaande paragrafen worden de soortengroepen beschreven die binnen de 
planlocatie en de directe omgeving zijn aangetroffen of te verwachten. Tijdens het 
veldbezoek van 2 juni 2020 is onderzocht of er in potentie beschermde planten en die-
ren aanwezig zijn binnen de planlocatie. De weersomstandigheden tijdens het veldbe-
zoek betrof half bewolkt, droog weer met een temperatuur van 20 ºC en windkracht 3 
Bft. uit het noordwesten. 
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Bronnenonderzoek
Voor het onderzoek naar potentieel aanwezige beschermde soorten zijn de beschikba-
re regionale en landelijke verspreidingsatlassen en enkele digitale bronnen geraad-
pleegd. Er zijn waarnemingen van vleermuizen, huismus en gierzwaluw zijn bekend 
in de sterrenbuurt ten oosten en ten zuiden aan de Carpentierlaan en Laurens Reael-
laan. Er worden geen waarnemingen gemeld nabij de planlocatie. 

Vegetatie en planten
Nabij de gevels het pand tussen de bestrating is smalle weegbree (Plantago lanceolata), 
brede weegbree (Plantago major), zachte ooievaarsbek (Geranium molle), paardebloem 
(Taraxacum officinale s.l.) en vogelmuur (Stellaria media) aangetroffen. Aan de westzijde 
van de hal staan er langs de oever een aantal bomen. Dit betreft Populieren. Langs de 
oever is gras en riet aan te treffen. 

Tijdens het oriënterend onderzoek zijn binnen de planlocatie geen beschermde plan-
tensoorten aangetroffen. Beschermde plantensoorten zijn binnen de planlocatie ook 
niet te verwachten. 

Zoogdieren
Juridisch zwaarder beschermde soorten
Vleermuizen zijn de belangrijkste groep strikt beschermde dieren die verwacht kun-
nen worden. Vleermuizen kunnen schade ondervinden van de ruimtelijke ontwikke-
lingen en kunnen hierdoor een belemmering zijn. De planlocaties en de directe omge-
ving zijn daarom nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van potentieel geschik-
te  verblijfplaatsen voor vleermuizen, evenals vliegroutes en foerageergebieden.

Verblijfplaatsen
Vleermuizen zijn in twee groepen te verdelen; enerzijds de soorten die in gebouwen 
een verblijfplaats hebben en anderzijds de soorten die in bomen een verblijfplaats 
hebben. De kraamkolonie van de laatvlieger (Eptesicus serotinus) en de gewone dwerg-
vleermuis (Pipistrellus pipistrellus) komen – voor zover bekend - alleen in gebouwen 
voor. Ze wonen in de spouwmuur, achter betimmering, onder daklijsten en dakpan-
nen. De vaste verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en de 
watervleermuis (Myotis daubentonii) kunnen zowel in spleten en gaten in bomen, als in 
gebouwen voorkomen. Ze kiezen in de regel gebieden met een groot aanbod aan ge-
schikte holten op een klein oppervlak.

De hal heeft platte daken met een metalen dakranden. De dakranden vertoond geen 
zichtbare kieren of openingen. De gevels zijn aan alle zijde bekleed met metalen pla-
ten zonder zichtbare openingen.. De kozijnen en deurposten zijn van kunststof. Deze 
vertonen geen zichtbare kieren. Er zijn geen sporen van vleermuizen aan en in de di-
recte omgeving van de locatie aangetroffen tijdens het onderzoek. De wijze van bouw 
van de hal maakt het ongeschikt voor vleermuizen om zich hier in op te kunnen hou-
den. De bomen langs de westgevel vertonen geen zichtbare holtes die geschikt zijn 
voor vleermuizen om zich hier in op te houden.  
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Potentiële vliegroutes en foerageergebieden
De locatie valt binnen de bebouwde kom van Haarlem. De kans op een jachtgebied is 
aanwezig gezien de groene omgeving. Potentiële vliegroutes zijn niet uit te sluiten. 

Vervolgstappen voor vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen zijn niet nood-
zakelijk gezien de plannen op locatie.

Laag beschermde zoogdieren
Binnen de planlocaties is een kleine kans op algemeen voorkomende grondgebonden 
zoogdieren, zoals egel, spitsmuizen en muizen. Er is geen kans op aanwezigheid van 
de kleine marters. Er is onvoldoende geschikt habitat aanwezig in de omgeving van de 
planlocatie.

Vogels
Jaarrond beschermd nest
Tijdens het ecologisch onderzoek is gezocht naar aanwijzingen voor het voorkomen 
van vogels met een vaste verblijfplaats binnen het plangebied. Gekeken is naar poten-
tieel geschikte nestplekken voor vogels met een jaarrond beschermd nest. De planlo-
catie is niet geschikt voor huismussen. Dit door het ontbreken van geschikte openin-
gen in de hal waar huismussen in zouden kunnen nestelen. Er zijn geen huismussen 
of sporen van huismussen aangetroffen op, rond en in de directe omgeving tijdens het
onderzoek. Er zijn geen sporen van gierzwaluwen aangetroffen. Er is geen mogelijk-
heid voor gierzwaluwen om zich op te houden in de hal door het ontbreken van ge-
schikte invlieg mogelijkheden.

Algemene broedvogels
Gezien de omgeving is de kans op algemeen voorkomende broedvogels aanwezig. Op 
de planlocatie is er mogelijkheid voor algemeen voorkomende broedvogels om te nes-
telen in de bomen in de directe omgeving. Er moet rekening gehouden worden met 
het broedseizoen voor en tijdens de werkzaamheden.

Herpetofauna en vissen
Er is geschikt oppervlaktewater aanwezig voor watergebonden organismen in de di-
recte omgeving. Er is mogelijkheid van aanwezigheid op de oevers van de watergang 
aan de westzijde van de hal. Watergebonden organismen worden binnen de locatie 
van de geplande werkzaamheden niet verwacht.  

Overige soorten
Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, geen beschermde bijzondere insecten of 
overige soorten te verwachten binnen het perceel. Deze soorten stellen hoge eisen aan
hun leefgebied; de planlocaties voldoet hier niet aan. De aanwezigheid van bescherm-
de overige soorten worden daarom uitgesloten binnen de planlocatie.
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Bij de analyse wordt gelet op de effecten als gevolg van het veranderde gebruik en de
veranderde inrichting. Daarnaast wordt gelet op de effecten als gevolg van de werk-
zaamheden om de veranderingen te bereiken. Voor zover planlocaties binnen het Na-
tuurnetwerk Nederland, Natura 2000 of andere beschermde natuurgebieden liggen, 
worden de effecten op deze beschermde natuurgebieden getoetst. Voor de Natura 2000
gebieden is de externe werking eveneens van belang; de belangrijkste externe effecten
worden veroorzaakt door toename van depositie, geluid en licht. Daarnaast kunnen 
veranderde grondwaterstromen een effect veroorzaken.

Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming kent een afdeling voor soortbescherming en een afdeling 
voor gebiedsbescherming. Binnen de gebiedsbescherming is de PAS (de programmati-
sche aanpak stikstof) een integraal onderdeel. Binnen de PAS zijn maatregelen opge-
nomen om de stikstofdepositie te reduceren. Een onderdeel is dat voor alle bronnen 
een berekening moet worden uitgevoerd van de stikstofdepositie. Dit wordt met het 
voorgeschreven instrument Aerius berekent. Met de Aerius kan worden aangetoond 
dat er geen hoge depositie is.

De soortbescherming binnen de Wet natuurbescherming richt zich op de internationa-
le afspraken, en geeft een uitbreiding van de beschermde soorten door aan de rode 
lijst (bedreigd en ernstig bedreigd) een beschermd status te koppelen. Binnen de be-
bouwde kom is de belangrijkste wijziging in de beschermde soorten het vervallen van 
de bescherming op muurplanten en orchideeën

Beschermde soorten
Uit de resultaten van de quick scan ecologie van 2 juni 2020 is gebleken dat voor werk-
zaamheden geen afdoend onderzoek noodzakelijk is. Er zijn met zekerheid geen be-
schermde soorten binnen de invloedssfeer van het werk aanwezig.

Zorgbeginsel
Binnen de gebieden is kans op algemeen voorkomende soorten waarmee rekening 
moet worden gehouden. Aangetroffen dieren die niet uit zich zelf de werkgebieden 
kunnen verlaten, dienen – onder begeleiding van een ecoloog - in veiligheid te worden 
gebracht en buiten de werkgebieden te worden uitgezet. Schuilplekken zoals bladho-
pen, hout- en steenstapels e.d. dienen eerst te worden gecontroleerd op schuilende 
dieren. In zijn algemeenheid dienen geschikte schuil- en overwinteringsplekken voor 
dieren buiten de werkterreinen intact te worden gelaten.

Eventueel noodzakelijk kap moet buiten de kwetsbare periode (winter) worden uitge-
voerd en voorafgaand aan de kap (of het anderszins vrijstellen van een werkplek) is 
het verstandig een ecoloog te laten beoordelen of effecten zijn te verwachten en even-
tueel maatregelen te (laten) nemen om die effecten te verminderen.
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Natura 2000
Het beschermde Natura 2000-gebied ligt op een afstand van ongeveer 500 meter van 
de planlocatie. De werkzaamheden betreft het uitbreiden van de huidige sporthal met 
een turnhal op locatie. Voor de geplande werkzaamheden is seperaat een berekening 
van de stikstofdepositie uitgevoerd. Er is sprake van een verhoogde depositie tijdens 
de werkzaamheden. Andere aantastingen van kwalificerende habitats of soorten in 
het Natura 2000-gebied door de werkzaamheden, kunnen worden uitgesloten.

Natuurnetwerk Nederland
De gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland liggen op gro-
te afstand van de planlocatie. Gelet op de afstand, aard en de omvang van het voorne-
men, wordt geen effect verwacht.
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H06 Conclusie, advies en gebruikte bronnen

Voor Jaap Edenlaan 3 te Haarlem worden plannen voorbereid voor werkzaamheden. De 
werkzaamheden betreft het uitbreiden van de huidige sporthal met een turnhal op locatie. 
Voorliggend rapport betreft een onderzoek naar effecten op natuurwaarden. Door een 
ecoloog van bureau Els & Linde B.V. is op 2 juni 2020 beoordeeld of er beschermde planten- 
en diersoorten aanwezig zijn binnen de planlocatie en of deze soorten schade ondervinden 
van de gewenste ontwikkelingen. 

Beschermde soorten
Uit de resultaten van de quick scan ecologie van 2 juni 2020 is gebleken dat met zekerheid 
geen beschermde soorten aanwezig zijn. Er is geen aanvullend onderzoek nodig.

Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland
Voor het project is een berekening van de stikstofdepositie uitgevoerd. Gebleken is dat er 
sprake is van een verhoogde depositie tijdens het bouwen. Andere effecten op de Natura 
2000-gebieden en/of het Natuurnetwerk Nederland zijn uit te sluiten.


