
HERONTWIKKELING

PIMMULIERLAAN

WerkgroepWijkraad de Krim en belanghebbenden

2de en 3de bijeenkomst

15 en 22 april 2020



Aanleiding

De verkeersinrichting op de Orionbrug voldoet al jaren niet aan de verwachtingen. De door

wijkraad de Krim, met budget van de gemeente Haarlem, in 2015/2016 uitgevoerde verkeersstudie

is duidelijk in haar aanbevelingen (Verkeersonderzoek Orionbrug 2015/2016; verkeersonderzoek

en -adviesbureau de Groot Volker).

Het vigerende bestemmingsplan van Sportpark Pim Mulier voldoet door de introductie van het

postzegelbestemmingsplan Woontorenniet meer aan de parkeerverwachtingen.

Datzelfde postzegelbestemmingsplan voldoet in de uitvoering niet aan de gestelde eisen voor wat

betreft oa. parkerenen verkeersafwikkeling, inclusief fietsbewegingen.

De Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR 2040) introduceerde een 200 meter lange fietstunnel ten

westen van de Pim Mulierlaan als verbinding met Bloemendaal. Dit werd in de door de

gemeenteraad vastgestelde Orionzone Ontwikkelvisie van 27 februari 2020 losgelaten. De in het

kader van die Orionzone Ontwikkelvisie uitgevoerde mobiliteitsstudie oppert van de Pim

Mulierlaan een fietsstraat te maken. De Orionzone Ontwikkelvisie wenst een ongelijkvloerse

voetgangers- en fietsersoversteekmogelijkheid ter hoogte van de kruising Randweg-Orionweg.

Diezelfde Orionzone Ontwikkelvisie introduceert een turnhal en een energiehub naast de

bestaande NH-hal, als afsluiting van de Pim Mulierlaan. Tegelijkertijd zou de al tien jaar niet

gebruikte parkeergarage onder de NH-hal opengesteld worden. De parkeercapaciteit is met 52

plaatsen echter gelimiteerd.

Het Mendelcollege heeft behoefte aan extra gymzalen en is voorstander van een herontwikkeling

van de fietsenstalling en verbeterde leerlingenafzetmogelijkheden.

Het Mendelcollege is recent parkeergelegenheid kwijtgeraakt. Tegelijkertijd heeft het

Mendelcollege haar leerlingen- en lerarenbestand in de afgelopen 20 jaar met 50% zien toenemen

en de gemeente voorziet nog eens 10% te groeien in de komende jaren.

Wijkraad de Krim wenst geen afwikkeling van parkerendoor activiteiten langs de Pim Mulierlaan in

de woonwijk.

Het sportpark Pim Mulier heeft een belangrijke sportstatus in de Sportboulevard Haarlem.

Afgelopen jaar werd Triple Threat, een basketbal-variant geintroduceerd in de NH-hal. De komst

van een goed geïntegreerde turnhal zou sportpark Pim Mulier voor de komende decennia een

parel voor sportief Haarlem maken. De energgiehub, mogelijk een tiny forest en het herinrichten

van de Pim Mulierlaan, waarbij verkeers- en parkeeruitdagingen worden geadresseerd, is daarvan

een passend sluitstuk.



OntstaanWerkgroep

Op initiatief van wijkraad de Krim en in samenspraak met belanghebbenden is besloten dat de

wijkraad en belanghebbenden regelmatig met elkaar overleggen en streven in gezamenlijkheid

richting de gemeente te spreken over herinrichting van de Pim Mulierlaan.

De werkgroep wordt geleid door wijkraad de Krim. Zowel de ambtelijke aanspreekpunten als de

lokale politiek worden op de hoogte gehouden door middel van verslaglegging van bijeenkomsten.

12 December 2019 was de eerste bijeenkomst.

Doel van de werkgroep

Het streven van de werkgroep is een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelopgave

waarvoor de gemeente Haarlem zich gesteld ziet. Specifiek gaat het dan om de herinrichting van

de Pim Mulierlaan en daaraan gekoppeld het kruispunt Pim Mulierlaan-Lodewijk van

Deijssellaan/Randweg/Orionweg.

Achtergrond

Recente ervaringen met ontwikkelingen en de wijze van communicatie van de gemeente hebben

ertoe geleid dit overlegtraject in het allervroegste stadium te beginnen zodat de bijdrage leidt tot

de best mogelijke oplossingen voor alle belanghebbenden, inclusief de gemeente Haarlem en haar

inwoners.

Vervolgbijeenkomsten

Vanaf 2020 zal de werkgroep regelmatig bijeenkomen als er ontwikkelingen zijn die daar aanleiding

toe geven. Thema’s die met de herinrichting van het gebied te maken hebben zijn: Ontwikkelingen

Sportboulevard/Pim Mulier Sportpark, Ontwikkeling Turnhal, Ontwikkeling Zonneenergiehub,

Herontwikkeling fietsenstalling Mendelcollege, Buslijn Stadionplein-Rijklof van Goensplein,

Parkeeroplossingen, Herinrichting kruispunt, enz. In dit kader zijn ontwikkelingen rondom het

nieuwe bestemminngsplan Overdelft, de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, de Orionzone

Ontwikkelvisie, de SOR 2040 en andere beleidsdocumenten belangrijk om mee te nemen in de te

voeren overleggen.



Voorlopige agendawerkgroepvergaderingHerinrichting PimMulierlaan

15-04-2020

Plaats: Mendelcollege, tijd 13.30

1. Welkom (vz. Wijkraad de Krim)

2. Voorstelrondje

3. VaststellenAgenda

4. Startnotitie Turnhal

5. OntwikkelingenOrionzone

6. Inrichting Pim Mulierlaan

7. Zorgpunten

8. Brief aan B&W en gemeenteraadsfracties

9. Rondvraag en vervolgoverleg

10. Afsluiting



Verslagwerkgroep PimMulierlaan – 15-04-2020

Aanwezig:

 Hans Pos (vz Wijkraad de Krim, vz wg Herinrichting Pim Mulierlaan)

 Rob van Looveren (vice vz Wijkraad de Krim)

 Jacques van der Peer (lid Wijkraad de Krim, bewoner “The Umpire”)

 Jan Maarten Heinemeijer (Rector Mendelcollege)

 Ron Apeldoorn (vz sportclub HLC)

 Wouter Creyghton (Kinheim/DSS)

Afwezig:

 Gemeente Haarlem (Wethouder Merijn Snoek, Sander van Schagen, Ricsi van Beek)

 Kennemerkracht

 VVE Laurens Reaellaan 70 – 80

 Haarlemse Honkbalweek

 WR Sinnevelt

1. Opening

Het Mendelcollege is gastheer voor deze 1,5 meter bijeenkomst.

2. Startnotitie Turnhal

De ontwikkeling van een sporthal naast de bestaande NH-hal is onderdeel van de Orionzone

Ontwikkelvisie.

In het bestemmingsplan Pim Mulier Sportpark van 2009 is een oppervlak van 900 m2 hiervoor

gereserveerd.

In de startnotitie voor de Turnhal is een verbeelding opgenomen voor de vormgeving van de

turnhal. Overduidelijk is dat het grondbeslag significant de gereserveerde ruimte in het

bestemmingsplan overschrijdt.

HLC heeft al kosten (architect) gemaakt voor het ontwerp van de nieuwe turnhal.

Wethouder Snoek heeft HLC vertel, dat de ontwikkeling van een turnhal mogelijk is.

Triple Threat wordt een nieuwe sportgroep voor het Pim Mulier Sportpark in de NH-hal

3. Ontwikkelvisie Orionzone

In de visie is de ontwikkeling van een “Buurt energie hub” en een “Tiny Forest” opgenomen.

De in de SOR 2040 geplande fietstunnel onder het spoor door naar Bloemendaal is nu komen te

vervallen.

4. Inrichting Pim Mulierlaan

a. Parkeren

Voor het Pim Mulier Sportpark is de parkeerbehoefte gesteld op 254 parkeerplaatsen

(bestemmingsplan).

Er zijn momenteel 160 parkeerplaatsen ingericht.

De parkeerruimte (ongeveer 50) onder de NH-hal is daar niet bij gerekend.

De locatie van de turnhal zou in principe ook parkeerplaatsen moeten bieden (parkeren op



eigen terrein, mogelijk onder de turnhal).

b. Gebruik Pim Mulierlaan

De docenten en scholieren van het Mendelcollege zijn de meest frequente gebruikers en

vormen de grootste gebruikersgroep gedurende de week.

De sporters komen voornamelijk in het weekend. Het gebruik is meer verspreid.

Recent zijn nu ook de bewoners van “De Umpire” gebruiker. Zij hebben een eigen

parkeerruimte. Een aantal bewoners en zeker bezoekers parkeert echter langs de Pim

Mulierlaan.

5. Zorgpunt

De diverse bestaande voorzieningen en te ontwikkelen voorzieningen hebben ieder afzonderlijk

een behoefte aan het gebruik van de ruimte. Met alle (potentiele) belanghebbenden dient dat

besproken en afgestemd te worden. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol. De gemeente

acteert echter op een wijze waarop steeds onbegrijpelijke en ongunstige beslissingen worden

genomen.

6. Brief aan B&W en raadsfracties

Er wordt voorgesteld om onze zorgen met een brief kenbaar te maken aan B&W en de

raadsfracties.

Allen kunnen zich vinden in de concept brief voor B&W en raadsfracties.

7. Overleg met gemeente Haarlem

Op 22 April 2020 om 10:30 is door Sander van Schagen een conference call met Microsoft Teams

georganiseerd. Hierin zal de architect het voorlopig ontwerp tonen. Werkgroep Herinrichting Pim

Mulierlan zal vertegenwoordigd zijn.

















Geacht college en geachte gemeenteraadsfracties,



In 2019 participeerden stakeholders actief om gezamenlijk met de gemeente te komen tot een

vastgestelde ontwikkelvisie voor de Orionzone. Wijkraden waren actief. Klankbordgroepenwerden

geformeerd en technische werkgroepen ondersteunden inspanningen om tot een voor alle partijen

bevredigend resultaat te komen. Omdat de contouren van consequenties voor het deel van de

Orionzone ten westen van de Randweg vorm kregen, werd in december 2019 een werkgroep,

onder voorzitterschap van wijkraad de Krim, voor de herinrichting van de Pim Mulierlaan opgezet.

Een eerste bijeenkomst met alle stakeholderswas opbouwend en hoopgevend voor bewoners,

school en sportverenigingen. Het wachten was op de definitieve vaststelling van de Ontwikkelvisie

door de gemeenteraad. Dat gebeurde in februari 2020.

Het WBO besprak vervolgens, eind februari 2020, in aanwezigheid van wethouder Snoek, de

opgezettewerkgroep Herinrichting Pim Mulierlaan. Wijkraad de Krim vroeg om een gezamenlijk

plan dat zou kunnen leiden tot implementatieprojecten die de SportboulevardHaarlem en in het

bijzonder sportpark Pim Mulier ten goede zouden komen, maar ook het Mendelcollege en de

recent geopende woontoren. Ideeën bestonden over:

- Buurtenergiehub

- Bushalte en komst OV naar de wijk

- Herontwikkelde overgang bij de Randweg, maar zonder tunnel of brug

- Heringerichte Pim Mulierlaan als veilige ‘fietsstraat’

- Verbeterdaanbod parkeerplaatsen voor alle stakeholdersmet als hoogtepunt een

doorgetrokkenmultifunctioneel parkeerterreinonder de NH-hal én de turnhal, wat ook ten

goede zou komen aan grootse evenementen als de HHW én aan evenementen bij de

IJsbaan/Kennemer Sporthal als daar delen van het parkeerterreinopgeofferd zouden

worden voor woningen

- Turnhal direct naast of eigenlijk tegen de NH-hal aan

- Geïntegreerd ontwikkelplan NH-hal,Kinheim Stadion,Backstop,Honkbalmuseum,Turnhal

- Onderdeel hiervan een multifunctionele nieuwe fietsenstalling voor het Mendelcollege

- Een Tiny Forest als overgang naar de woonwijk

De wethouder bestond het in de vergadering te melden dat hij voor een andere weg koos en eerst

een ontwerp van de turnhal zou laten maken om vervolgens pas te kijken naar consequenties. Het

WBO sprak haar treurnis uit over deze starre en onnavolgbare houding. Op het moment van de

WBO-vergadering wist hij dat een ambtenaar bezig was een architectenbureaueen ontwerp van de

turnhal te laten maken, maar deelde die kennis niet.

Op 22 april, op aandringen van de wijkraad , organiseert de gemeente een digitale bijeenkomst

waar de architect haar conceptontwerp zal presenteren.

Tegelijkertijdheeft de gemeente een startnotitie laten opstellen die door het college is

goedgekeurd en doorgeschoven naar de commissie Ontwikkeling met het oogmerk om vervolgens

door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

De werkgroep herinrichting Pim Mulierlaan heeft haar bedenkingen over de startnotitie en vraagt

het college en de gemeenteraad de wethouder aan te spreken over een aantal zeer omstreden



passages uit de startnotitie.

De locatie voor een extra sportfacilteit zoals verwoord in het vigerende bestemmingsplan is

aangegeven op pagina 2. De gereserveerde ruimte is niet groter dan 900 m2. De overige ruimte is

ingericht voor verkeers- en parkeerdoeleinden, waaronder het parkeren van vier grote bussen.

De situatieschets op pagina 10 laat vervolgens een turnhal zien met een vloeroppervlak ruim

tweemaal groter dan de beschikbare 900 m2, nl. 1880 m2. De hoek van de faciliteit raakt het

trottoir bij het Mendelcollege, waardoor de weg-, fiets- en voetgangersverbinding worden

onderbroken.

De aangegeven ‘nieuw in te richten omgeving van de turnhal’ beslaat een deel van het bestaande

softbalveld, de gehele parkeerplaats, twee muurlokaties van het Mendelcollege, en een deel van

de fietsenstalling van het Mendelcollege.

Terechtmerkt de startnotitie op dat Kinheim en wijkraad de Krim zich zorgenmaken over de

parkeerdruken bereikbaarheid.

De in de startnotitie genoemde Orionzone Ontwikkelvisie schetst naast de turnhal ook ruimte voor

een buurtenergiecentrale. Die ruimte ontbreekt volledig in de situatieschets.

De werkgroep maakt zich sterk de overgang tussen woonwijk en sportpark Pim Mulier op deze

locatie in te richten met een tiny forest. Ook daarvoor is in de situatieschets geen ruimte.

De werkgroep denkt echter het college positief te kunnen adviseren door de gemeente aan te

raden, zeker in de huidige coronacrisis, breder te kijken naar opties en, zoals wijkraad de Krim

meermaals heeft geadviseerd, ontwikkelmogelijkheden op de driehoek ten zuiden van de

Kleverlaan, de ruimte naast de Kennemer Sporthal en de beschikbare ruimte naast de NH-hal in

een geïntegreerd ontwikkelingsinitiatief vorm te geven.

De werkgroep herinrichting Pim Mulierlaan wenst daarin actief te participeren en niet alleen te

worden geïnformeerd.

Concluderend raadt de werkgroep het college en de gemeenteraad aan de startnotitie in te trekken

en pas weer voor te leggen als aan de juiste voorwaardenwordt voldaan.

De werkgroep is bereid nadere uitleg te geven over haar standpunten.

Hoogachtend,

Hans Pos, MSc
Voorzitterwerkgroep herinrichting Pim Mulierlaan
Voorzitterwijkraad de Krim

Bondig persoonlijk verslag overleg 22-04-2020



De werkgroep herinrichting Pim Mulierlaan is verheugd dat de gemeente Haarlem haar een

presentatie van het voorlopige ontwerp van de turnhal zou willen laten zien.

Voorafgaande aan het overleg had HLC een nieuwe locatiekaart gestuurd als vervanger van de

foutieve kaart uit de startnotitie.

Vanwege de coronacrisisrestricties werd op 22 april van 10.30 - 11.30 een microsoft teams

ontmoeten gearrangeerd onder voorzitterschap van Sander van Schagen.

Aanwezig waren 5 mensen namens de gemeente Haarlem, 3 vertegenwoordigers van HLC, 2 van

Kinheim/DSS, 1 van het Mendelcollege en 1 van wijkraad de Krim.

De architect liet in een aantal powerpoint slides het voorlopige ontwerp van de turnhal zien.

Toehoorderswaren positief over de presentatie van het ontwerp. Er waren echter, mede doordat

de positie van de turnhal op de lokatiekart niet was gewijzigd, veel vragen aan de gemeente.

Gezien de nog voorlopige status van het ontwerp kan het niet in dit verslag gedeeld worden.

Het belang van geregeld overleg om de komst van een turnhal goed te integreren in het Pim

Mulierdeel van de Orionzone Ontwikkelvisie werd breeduit gedeeld.

Zorgen die aan bod moeten komen:

- Tekorte afstand tussen turnhal en Mendelcollege

- Verlies van parkeermogelijkheden, zelfs als parkeergarageonder de NH-hal opengaat

- Tenauwe en slecht zichtbare toegang tot Kinheim en de NH-hal

- Geen tot te krappe toegang voor noodhulpdiensten en evacuatie

- Gebrak aan een geïntegreerde aanpak

Stedenbouwkundige met betrokkenheid tot de Orionzone Ontwikkelvisie Ricki van Beek wordt

opgevolgd door Michiel Lens. Op korte termijn wensen de vertegenwoordigers een bezoek op

locatie.


