
Schalkwijk, Haarlem, gemeentelijk plan; bestemmingsplan artikel 10, onherroepelijk (2009-07-28) 

 
 

Bestemming parkeerterrein is Recreatieve doeleinden, sportpark (gelijk aan de sportvelden en de opstallen) met 

een wijzigingsbevoegdheid. Géén bestemming Verkeersdoeleinden. 

 

In de toelichting staat bij ‘Herinrichting sportpark Noord-Schalkwijkerweg o.a.: “Ten behoeve van de openheid, 

de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van het gebied is het de bedoeling dat de groenstroken zowel in 

beeld als gebruik zodanig gaan functioneren, waarbij in ieder geval het Tennispad een openbare functie houdt. 

Daarmee kan het gebied doorkruist worden door langzaam verkeer en blijft de Spaarneoever goed bereikbaar 

vanuit de Europawijk. Het geeft het sportpark een open en toegankelijk karakter en voorkomt dat het een 

enclave wordt. In het bestemmingsplan is het sportgebied opgenomen conform huidig gebruik: de bestemming 

Recreatieve doeleinden, sportpark. Rondom het zuidelijk deel is een ‘bolletjesgrens’ gelegd, die het gebied 

aanduidt van de wijzigingsbevoegdheid (Wijzigingsbevoegdheid VIII Herinrichting sportpark Noord 

Schalkwijkerweg). 

 

Bestemming Recreatieve doeleinden, sportpark (art. 17) 

De volgende gronden zijn bestemd als Recreatieve doeleinden, sportpark: 

 gronden gelegen aan de Noord-Schalkwijkerweg die ingericht zijn als sportpark;. 

Bij het sportpark behoren sportvelden, ontsluitingswegen, parkeerplaatsen, watergangen voor de ont- en 

afwatering, gebouwen zoals kleedruimten en kantines en bouwwerken zoals dug-outs, nutsvoorzieningen, 

lichtmasten, ballenvangers en fietsenrekken. 

Op de kaart zijn bebouwingsvlakken aangegeven waarbinnen alle gebouwen moeten worden geconcentreerd; 

buiten de bebouwingsvlakken zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan mits deze ten dienste van 

de voor dat perceel aangegeven bestemming worden opgericht en gebruikt. Ook het realiseren van 

ondergrondse parkeervoorzieningen is binnen deze bestemming mogelijk. 

 

Van belang is dat het sportpark een meer parkachtige uitstraling krijgt door de aanleg van oost-west 

watergangen, gecombineerd met groenvoorzieningen. Deze ambitie is afkomstig uit het Spaarneplan (1994). 

Het Spaarneplan is een gezamenlijk plan van de gemeenten Haarlem en Heemstede. De doelstelling van het plan 

is het bevorderen van een samenhangende ontwikkeling van de beide Spaarne-oevers in Haarlem en Heemstede. 

Tuinstad aan het Spaarne: De oostoever wordt gevormd door de groene scheg die vanaf de Ringvaart het 

landschap tot aan de Buitenrustbruggen de stad in brengt. Dit is als groene zoom rond Schalkwijk bedacht: 

groenvoorzieningen langs de stadsrand met grootschalige recreatieve functies. Er zijn beperkte oostwest relaties 

tussen Schalkwijk en het Spaarne. Een opeenvolging van sportvelden, woonenclaves en open veenweidegebied 

wordt verbonden door de Noord- en Zuid-Schalkwijkerweg als doorgaande recreatieve route….. In de loop van de 

tijd is een aantal woningbouwenclaves in het gebied ontwikkeld: de Schoolenaer en de ontwikkeling aan de 

Zwemmerslaan op het voormalig zwembadterrein. 

 

Voorschriften 

ARTIKEL 17: RECREATIEVE DOELEINDEN, SPORTPARK (Rs) 

Bestemming Lid 1  De op de kaart voor Recreatieve doeleinden, sportpark(Rs) aangewezen gronden zijn 

uitsluitend bestemd voor: 

a  recreatieve en sportvoorzieningen; 

b  voet- en fietspaden en ontsluitingswegen; 

c  sportgebouwen; 

 d  servicestation ten behoeve van onderhoud van sportvelden en sportaccommodaties; 

e  naschoolse opvang; 

f  het houden van evenementen; 

g  groenvoorzieningen; 

h  waterpartijen en waterlopen; 

i  bijbehorend parkeren; 



j  ondergrondse parkeervoorzieningen; 

k bijbehorende voorzieningen zoals onder meer fietsenstallingen, tribunes, lichtmasten, dug-outs, 

ballenvangers, vlagenmasten, slagkooien, backstops, nutsvoorzieningen en antenne-installaties met 

bijbehorende techniekkast en hekwerken. 

Gebruiksverbod Lid 2 Het is verboden om de gronden en bouwwerken op de bestemming Recreatieve 

doeleinden, sportpark (Rs) te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een 

doel strijdig met deze bestemming. 

Strijdig gebruik Lid 3  Tot een strijdig gebruik met de bestemming Recreatieve doeleinden, sportpark (Rs) zoals 

bedoeld in lid 2 wordt in elk geval gerekend: 

a  het gebruik van gronden en bouwwerken voor prostitutie en seksinrichtingen. 

b  het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel 

c  het gebruik van gronden en bouwwerken voor horeca, met uitzondering van horecavoorzieningen 

binnen sportgebouwen. 

d  het gebruik van onbebouwde gronden voor het aanwezig of opgeslagen hebben van kampeermiddelen, 

van aan hun gebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, schroot, afbraak- en 

bouwmaterialen, grond en bodemspecie, puin- en vuilstortingen.  

Deze bepaling is niet van toepassing voor de opslag van materialen welke noodzakelijk zijn voor de 

realisering van de bestemming, welke voortvloeien uit het normale dagelijkse onderhoud of welke 

ingevolge de bestemming is toegestaan. 

Vrijstelling Lid 5a Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 2 

(gebruiksverbod) als strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het 

meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt 

gerechtvaardigd. 

b  burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 4 sub a ten behoeve 

van bruggen tot een bouwhoogte van 6,0 meter; 

c  burgemeester en wethouders toetsen bij de toepassing van de onder b genoemde 

vrijstellingsbevoegdheid om geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van: 

 · het straat- en bebouwingsbeeld; 

 · de verkeerssituatie ter plaatse; 

 · de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 

 

ARTIKEL 31: WIJZIGINGSBEVOEGDHEID 

Lid 7a  Burgemeester en wethouders zijn, overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

bevoegd de bestemming van de gronden die op de plankaart zijn aangeduid als Wijzigingsbevoegdheid 

VIII te wijzigen in de bestemmingen Woondoeleinden (W), Erf (E), Tuin (T), Verkeer en 

Verblijfsdoeleinden (Vv), Groenvoorzieningen (G) en Recreatieve doeleinden, sportpark (Rs), waarbij: 

 de maximale bouwhoogte 10 meter bedraagt; 

 het maximaal aantal woningen 90 bedraagt; 

 de diepte van een (ondergronds) bouwwerk niet meer dan 7,0 meter mag bedragen; 

 de extra parkeerbehoefte dient opgelost te worden binnen de uitsnede ‘Wijzigingsbevoegdheid’ op 

de plankaart; 

b Burgemeester en wethouders toetsen bij de wijziging in ieder geval of geen onevenredige aantasting zal 

plaatsvinden van: 

 de verkeerssituatie ter plaatse; 

 de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, waaronder de gronden waarop de 

bestemming Recreatieve doeleinden, sportpark (Rs) rust; 

 het grondwatersysteem, in geval van bouwen onder het maaiveld. 

c Burgemeester en wethouders toetsen bij de wijziging in ieder geval ook of de gronden die op de 

plankaart zijn aangeduid als Wijzigingsbevoegdheid VIII in voldoende mate kunnen voorzien in de 

extra parkeerbehoefte van de aansluitende gronden waarop de bestemming Recreatieve 

doeleinden, sportpark (Rs) rust. 

Lid 8  Bij gebruikmaking van de in lid 1,2,3,4,5,6 en 7 genoemde bevoegdheden nemen burgemeester en 

wethouders artikel 11 van de Wet op de Wet Ruimtelijke Ordening in acht. 

 

Structuurvisie openbare ruimte, Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar 

Diverse paragrafen te ondersteuning veiligheid en beleving 

2 Gezonde/sociale stad 

2.1 ’Quality of life’, leefkwaliteit 

3.1 Ruimtelijk: de aantrekkelijke stad 

3.2 Gezonde / sociale stad 

5.2.1 Haarlem kiest voor verblijfskwaliteit 

5.2.2 Haarlem kiest voor recreatieve mogelijkheden en routes 

5.2.3 Haarlem kiest voor ruimte voor stadsnatuur 

De groenstructuur, waterstructuur en extra klimaatadaptatiemaatregelen krijgen de hoogste prioriteit 


