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1. Aanleiding 
Gemeente Haarlem wenst de woningbouwproductie te versnellen en heeft hiertoe het 
instrument ‘Ontwikkelzones’ geïntroduceerd. In deze ontwikkelzones is de ambitie om 7.500 
woningen toe te voegen aan de Haarlemse woningvoorraad, terwijl gelijktijdig de ruimtelijke 
kwaliteit toeneemt. Dit alles binnen de periode tot 2025. 
Het toevoegen van woningen en de bijbehorende stedelijke functies biedt kansen om bij te 
dragen aan een meer gedifferentieerde woningvoorraad in Schalkwijk, en om te investeren in 
ruimtelijke kwaliteit in de zone. Eén van de hoofddoelstellingen in deze zone is het realiseren 
van de Stadsstraat Schalkwijk: een prettige verbinding voor fietsers, OV-gebruikers en 
voetgangers, van Schalkwijk naar het centrum . 
De ontwikkelzone Europaweg is benoemd als één van de acht ontwikkelzones. 
De begrenzing van de ontwikkelzone Europaweg is opgenomen in bijlage 1. 
 
2. Probleemstelling 
Binnen de ontwikkelzone Europaweg zijn reeds verschillende projecten in ontwikkeling. 
Daarnaast is een aantal nieuwe initiatieven gelanceerd door (grond)eigenaren en/of 
ontwikkelende partijen. De zone biedt veel kansen voor verdere stedelijke ontwikkeling. Het 
is dus te verwachten dat in de toekomst ook nieuwe initiatieven zich zullen melden. 
Het bestaande planologisch-juridisch kader vraagt deels om een nieuwe afweging, om te 
kunnen dienen als beoordelingskader voor de actuele ruimtelijke vraagstukken die spelen 
binnen de zone, en voor de stedelijke ambities die Haarlem zichzelf heeft gesteld. De 
ontwikkelstrategie voor de zone Europaweg moet dit geactualiseerde beoordelingskader zijn. 
 
3. Doel 
Binnen de strategie voor de ontwikkelzone Europaweg zijn de volgende doelstellingen van 
belang voor de stad: 
• Een bijdrage leveren aan de ambities van de stad. 

o Berekend is dat de zone Europaweg 1.600 woningen kan bijdragen aan de 
gewenste uitbreiding van de woningvoorraad met 7.500 woningen in de stad als 
geheel1.  

o Daarnaast zal de zone bijdragen aan de overige stedelijke functies en 
voorzieningen die ook nodig zijn in de stad. 

• Het zoeken naar mogelijkheden voor intensivering van bebouwing met behoud van de 
aanwezige ruimtelijke kwaliteit en de (aanpak van) leefbaarheid in de wijk; 

• Het bijdragen aan de differentiatie in de woningvoorraad van de naoorlogse wijk 
Schalkwijk.  Deze differentiatie krijgt verdere vorm door het toevoegen van middeldure 

                                                        
1 Brief van College van B&W aan raadscommissie Ontwikkeling de dato 29 november 2016. 



 
 
 
 
 
 

en dure koopwoningen, en het beperkt toevoegen van sociale huurwoningen. (Woonvisie 
2017, p. 67) Een grotere differentiatie aan woningaanbod in het stadsdeel Schalkwijk zal 
ook tegenwicht bieden aan de eenzijdige bevolkingsontwikkeling van Schalkwijk. 

• Stadsstraat Schalkwijk: De Europaweg zal worden omgevormd tot een levendige 
stadsstraat, die begrensd wordt door voorkanten van woningen en andere stedelijke 
functies. Op de Europaweg is minder ruimte voor de auto. Ruime trottoirs, fietspaden en 
een royale boombeplanting maken van de Europaweg voor fietsers en voetgangers een 
aantrekkelijke verbinding naar het centrum van Haarlem. Verkeerskundig blijft de 
Europaweg onderdeel uitmaken van de HOV as door Haarlem. ‘Stadsstraat Schalkwijk’ 
is één van de Sleutelprojecten die zijn benoemd in de Structuurvisie Openbare ruimte 
Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar. 

• Faciliteren van de lopende projecten die in de ontwikkelzone spelen en het vormen van 
een afwegingskader voor nieuwe initiatieven. 

o Lopende projecten binnen de ontwikkelzone Europaweg zijn: 
§ Schalkstad 
§ Schalkwoud 
§ Spaarne Gasthuis 
§ Herprofileren zuidelijk deel Europaweg 

o Nieuwe initiatieven binnen de ontwikkelzone Europaweg zijn (voor zover reeds 
bekend): 

§ Herontwikkeling Toekanweg 7 
§ Herontwikkeling kantorenpark Schipholpoort 

Een nadere inventarisatie van initiatieven binnen de ontwikkelzone maakt deel uit 
van de werkzaamheden om een ontwikkelstrategie te formuleren. 
 

4. Resultaat 
Het beoogd resultaat is een ontwikkelstrategie voor de ontwikkelzone Europaweg die mede 
tot stand is gekomen door participatie van burgers, bedrijven en initiatiefnemers van 
ruimtelijke plannen, en die door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze ontwikkelstrategie 
bestaat uit de volgende elementen: 
• Een principe-ontwerp voor het versmallen van de Europaweg, op basis van de 

verkeerskundige functie van de Europaweg in de ontsluitingsstructuur op 
stadsdeelniveau, op stedelijk en regionaal niveau; 

• Stedenbouwkundige en programmatische kaders (SPVE) voor de ontwikkeling van de 
gebieden Toekanweg en Schiphol Poort, en voor de ontwikkeling van de ruimte die vrij 
komt wanneer de Europaweg-Noord wordt versmald naar het profiel van een stadsstraat. 
Dit Stedenbouwkundig programma van eisen bevat heldere kaders, die afhankelijk van 
het thema, op zoneniveau of op bouwblokniveau worden vastgelegd: 

o Rooilijnen 
o Oriëntatie 
o Maximale bouwhoogte 
o Groen 
o Water 

• Een beeldkwaliteitsambitie 
• Een samenhangende visie op het totale programma aan stedelijke functies binnen de zone 

(wonen, werken, onderwijs, zorg, sport, leisure), inclusief een globale verdeling van deze 
functies over de beschikbare ruimte in projecten. Bij het formuleren van de gewenste 
woningdifferentiatie binnen de zone vormt de vastgestelde Woonvisie het beleidskader. 



 
 
 
 
 
 

Op het gebied van parkeren en het beleid ten aanzien van sociale huurwoningen zal het 
porgramma tot stand komen onder de nieuwe uitgangspunten van het coalitieprogramma. 
Voor het bepalen van de ruimtebehoefte voor onderwijs vormt het Strategisch 
Huisvestingsplan Onderwijs het beleidskader. Op het gebied van sportvoorzieningen 
geeft ‘Sport aan zet’, het integraal uitvoeringsprogramma sportaccommodaties de kaders; 

• Een samenhangende visie op de ontsluitingsstructuur voor de zone Europaweg en 
Schalkwijk als geheel, inclusief een visie op de benodigde eisen, kansrijke oplossingen 
en verwachte investeringen op het gebied van parkeren; 

• Een visie op de wijze waarop binnen de zone uitvoering zal worden gegeven aan de 
motie “Gezondheidseffecten in alle bouwplannen”. Het concept van ‘Stadsstraat 
Schalkwijk’, een uitnodigende route naar het centrum voor fietsers en voetgangers, biedt 
hiervoor goede uitgangspunten. 

• Een samenhangende visie op duurzaamheidsmaatregelen en energiegebruik in de zone, 
gefundeerd op vastgesteld beleid zoals aardgasvrij bouwen. 

• Inpassen van de reeds tot stand gebrachte randvoorwaarden en lopende strategieën in de 
projecten Schalkwoud, Spaarne Gasthuis en Schalkstad; 

• Een samenhangende visie op de bekostiging van investeringen in de zone die de scope 
van de individuele projecten overtreffen; 

• Een visie op de toepassing van ruimtelijke ordeningsinstrumenten in het vervolg van de 
ontwikkeling van de zone. 

 
De ontwikkelstrategie zal na voltooiing functioneren als ‘uitnodiging aan de markt’ om met 
ruimtelijke initiatieven te komen die passen binnen de visie. Daarnaast zal de 
ontwikkelstrategie nadat hij is vastgesteld dienen als toetsingskader voor concrete ruimtelijke 
plannen.  
 
5. Afstemming met lopende projecten 
Binnen en buiten de zone lopen diverse projecten, zoals Schalkwijk Centrum, Schalkwijk  
Midden, Spaarne Gasthuis, Poort van Boerhaave, De Entree, Zuidstrook Slachthuisbuurt. Bij 
de totstandkoming van de ontwikkelstrategie voor de zone Europaweg zal worden afgestemd 
met de lopende projecten, met als doel een optimale samenhang tussen deze projecten te 
bereiken.  
 
6. Uitgangspunten en randvoorwaarden 
 
De ontwikkelzones hebben een sterke relatie met het programma Groei van Haarlem, en 
leveren een directe bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van dit programma. Ook 
tussen de verstedelijkingsvisie en de ontwikkelzones is een direct relatie: het opstellen van de 
ontwikkelstrategieën voor de ontwikkelzones loopt grotendeels parallel aan het opstellen van 
de verstedelijkingsvisie. Door directe afstemming tussen deze producten zal de samenhang 
geborgd worden.  
 
De volgende vastgestelde beleidsdocumenten zijn relevant voor de ontwikkelingsstrategie 
voor de zone Europaweg: 
 
• Toekomstvisie: Haarlem in 2040 (2017) 
• Doorbouwen aan een (t)huis; Woonvisie 2017-2020 
• Gebiedsvisie Schalkwijk Midden; (2009) 



 
 
 
 
 
 

• Structuurvisie Haarlem 2020; (2005) 
• Nota Ruimtelijke kwaliteit (2012); (2018 wordt dit geactualiseerd als Nota 

Omgevingskwaliteit) 
• Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar; Structuurvisie Openbare Ruimte, december 2017; 

(integraal waterplan, ecologisch beleidsplan, verkeer en vervoerplan, 
groenstructuurplan) 

• Regionale bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland (2011)	
• Parkeernormen; Haarlemse bouwverordening. Vergunningseisen parkeerplaatsen bij 

bouwprojecten (2007)	
• Parkeervisie (2013)	
• Verlagen parkeernorm voor de categorie sociale huurwoning (2018)	
• Beleidsregels parkeernormen (2de helft 2018 wordt dit geactualiseerd)	
• Handboek inrichting openbare ruimte Schalkwijk (HIOR)	
• Doorbouwen aan een (t)huis; Woonvisie Haarlem 2017-2020 (2017)	
• Economische agenda Haarlem (2012)	
• Hotelbeleidsnota (2012)	
• Start programma Haarlem circulair 2030 (2016)	
• Kadernota Haarlem duurzaam (2011)	
• Duurzaamheidsprogramma Haarlem (2015) en versnelling duurzaamheidsprogramma 

(2017)	
• Klimaatadaptatieagenda (2017)	
• Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (2013)	
• Aardgasvrije nieuwbouw Haarlem (2017)	
• Praktijkrichtlijn duurzame stedenbouw (2006)	
• Handreiking actieve informatieplicht (2015)	
• Nota grondprijzen (2014) (wordt 2018 geactualiseerd) 
• Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 
• ‘Sport aan Zet’, integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018 t/m 2028 

 
7. Risicoanalyse  
 
Verkeer en parkeren 
Om de stedelijke ambitie in de ontwikkelingszone waar te kunnen maken, is het van belang 
dat de zone kan voorzien in voldoende netwerkcapaciteit voor voetganger, fiets, auto en 
openbaar vervoer. Ook de parkeervoorzieningen moeten in orde zijn, om de ruimtelijke 
kwaliteit en bereikbaarheid te waarborgen. Onder invloed van verstedelijking, verbetering 
van netwerken en technische innovaties zal het mobiliteitsgedrag van individuen in de 
komende decennia een ontwikkeling doormaken. Het juist vertalen van deze actuele en 
toekomstige ontwikkelingen is een belangrijke opgave bij het opstellen van de 
ontwikkelingsstrategie voor Europaweg. 
Dit risico wordt beperkt door op voorhand de verkeerskundige randvoorwaarden en 
mogelijkheden op de schaal van Schalkwijk te onderzoeken. 
 
Bekostiging investeringen op gebiedsniveau 
Op voorhand is al duidelijk dat de ontwikkeling van de zone Europaweg aanzienlijke 
investeringen zal vragen. Bijvoorbeeld het herprofileren van de Europaweg zelf, tot een 
levendige stadsstraat. Daarnaast zijn investeringen nodig om de Amerikaweg af te stemmen 



 
 
 
 
 
 

op de toekomstige verkeersstromen. Mogelijke werkwijzen om deze investeringen te 
bekostigen zijn: gronduitgifte door de gemeente; het verhalen van kosten op individuele 
ontwikkelaars middels anterieure overeenkomsten, fondsvorming etcetera. Het organiseren 
van adequate dekking voor de noodzakelijke investeringen is een cruciaal onderdeel in de 
ontwikkelingsstrategie. 
 
Doorlooptijd in relatie tot de doelstellingen van investeerders 
Het proces om tot een vastgestelde ontwikkelstrategie te komen heeft tijd nodig. Eén van de 
doelstellingen van de ontwikkelstrategie is functioneren als toetsingskader voor nieuwe 
ruimtelijke initiatieven, die niet in het vigerend bestemmingsplan passen.  
Beoogd is uiteraard om daarmee de realisatie van woningen en ruimtelijke projecten te 
versnellen. Echter, niet is uit te sluiten dat individuele initiatiefnemers vinden dat ze sneller 
over een vergunning moeten kunnen beschikken. Het risico bestaat dus dat particuliere 
investeerders die willen investeren in de zone zich terugtrekken gedurende het proces om tot 
de ontwikkelvisie te komen. Dit risico kan worden gemitigeerd door partijen direct te 
betrekken bij het opstellen van de visie en nauw contact te houden over de planning tot het 
moment waarop zij een kansrijke aanvraag omgevingsvergunning kunnen indienen. 
Daarnaast staat het uiteraard de initiatiefnemers vrij om op eigen initiatief en volgens de 
eigen planning een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. 
 
Verlies aan groen 
De ambitie om de Europaweg om te vormen tot een stadsstraat en om binnen de zone 
programma toe te voegen zal leiden tot een kleiner grondoppervlak dat beschikbaar is voor 
groen. Het risico bestaat dat de beleving, de ecologische waarde en de absolute hoeveelheid 
groen afneemt in het gebied. Dit kan worden tegengegaan door in de ontwerpopgave bewust 
te corrigeren voor het afnemend beschikbaar grondoppervlak voor groen. Zo kan groen 
worden toegevoegd op daken, aan gevels, en kan door natuurinclusief bouwen de ecologische 
waarde van het aanwezige groen en de bebouwing hoger zijn. 
 
8. Proces  
 
Fase 1: Inventariseren / ontwikkelen randvoorwaarden (nov 2017 – feb 2018) 

o Verkeerskundige eisen / ruimtebeslag Europaweg 
o Samenhangende visie op stedelijke functies in de zone, inclusief een 

ruimtebehoefte en een verdeling over de verschillende projecten binnen de zone 
o Inventarisatie initiatieven die nog niet in een procesopdracht zijn vervat  
o Ruimtelijke verkenning: ontwikkelmogelijkheden na herprofilering Europaweg 

(meerdere scenario’s) 
o Financiële verkenning: kosten en opbrengsten herprofilering Europaweg 
o Strategie Kostenverhaal 

 
• Fase 2: Opstellen Ontwikkelstrategie (maart – sep 2018) 

o Programma en identiteit van het gebied 
o Stedenbouwkundige structuur (massa) 
o Buitenruimte en beheerareaal 
o Verkeer en parkeren 
o Duurzaamheid 
o Strategie om tot realisatie te komen 



 
 
 
 
 
 

 
• Fase 3: Vaststellen Ontwikkelstrategie (okt – nov 2018) 

o Besluitvorming B&W 
o Besluitvorming Gemeenteraad 

 
9. Participatie en inspraak 
 
Bij het opstellen van de ontwikkelstrategie zullen burgers en bedrijven uit de omgeving 
worden geraadpleegd. Daarnaast is er gelegenheid voor eigenaren en /of gebruikers van 
potentiële (her)ontwikkelingslocaties binnen de ontwikkelingszone om te participeren in het 
proces en mee te bouwen aan de op te stellen kaders.  
 
10. Planning 
 
• Vaststellen startnotitie (B&W) – maart 2018 
• B&W Besluit over het verzenden van de concept Ontwikkelstrategie Europaweg aan de 

gemeenteraad voor besluitvorming – oktober 2018 
• Raadsbesluit over het vaststellen van de Ontwikkelstrategie Europaweg – november 2018 
 
 
11. Financiën 
De kosten voor het opstellen van de ontwikkelstrategie voor de zone Europaweg worden ten 
laste van het budget voor de ontwikkelzones gebracht. Eventuele bijdragen van derden 
kunnen worden ingezet om de capaciteit te vergroten en het proces te versnellen. De 
financiën worden nader uitgewerkt in een begroting.  
 
12. Bijlagen 
 

1. Begrenzing ontwikkelzone Europaweg  
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