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Bestemmingsplan IJsbaanlaan e.o.



Details Wijzigingsgebied 



Foto uit Bestemmingsplan IJsbaanlaan eo uit 2009



Tekst uit bestemmingsplan (1)
1. Het bestemmingsplan dient de nodige bescherming te bieden tegen 
ontwikkelingen die de toegelaten functies en de ruimtelijke structuur in het 
plangebied aantasten.
2. Planologisch wordt conform het Structuurplan Haarlem 2020 ruimte 
gereserveerd voor ontwikkelingen ter plaatse van het parkeerterrein ten 
noorden van het sportcomplex van het Kennemer Sport Center. Hier wordt 
door middel van een wijzigingsbevoegdheid ontwikkeling van vergader- en 
congresruimte, sport- en recreatiefuncties en/of maatschappelijke functies 
mogelijk gemaakt, zie § 2.4. 
3. In het noordelijk deel van het gebied bevinden zich de overdekte 
sportaccommodaties van het Kennemer Sport Center. Deze 
sportaccommodatie kent een bezoekerscapaciteit van 2.900 personen. In 
de directe nabijheid van zowel de ijsbaan als het Kennemer Sport Center is 
een  schoolgebouw van het CIOS gerealiseerd.  



Tekst uit bestemmingsplan (2)
Het bestemmingsplangebied is op de Structuurplankaart 
aangegeven als “sportpark geschikt voor functiemenging”. In 
de toelichting van het Structuurplan is daarbij aangegeven 
dat “het parkeerterrein nabij het Kennemer Sport Center 
mogelijkheden biedt voor verdichting met onder andere 
sport- en recreatieve functies en kantoren (bijvoorbeeld voor 
diverse sportbonden ter versterking van Haarlem 
bestuursstad). Uitgangspunt is intensief ruimtegebruik: 
bestaande en nieuwe parkeerplaatsen moeten op eigen 
terrein gesitueerd worden, bij voorkeur geheel of gedeeltelijk 
verdiept. De parkeerfunctie mag, in verband met 
(grote) evenementen niet verloren gaan; 



Parkeerbehoefte IJsbaanlaan



Bijgewerkte Parkeerbehoefte langs IJsbaanlaan



Bepalingen Wijzigingsgebied



Alternatieven ter discussie:

- Schietbaan naar hoek parkeerplaats
- Squash/fitness naar NH-hal2
- Fysiotherapie naar NH-hal2
- Minder evenementen: geen circussen meer, 

minder ruimte voor kermisfacilitatie
- Opbrengst: ruimte voor 200+ appartementen 

op hoek Randweg-Kleverlaan



Fitness -Squashfaciliteit en Schietvereniging de Vrijheid (50 m-baan + 15 m bar/kantine)



Provincie Noord Holland Hal: 1200 m2
Beschikbare Ruimte (ongeveer 1000m2) bebouwing direct voor de NH Hal
Parkeerfaciliteiten onder NH Hal niet in gebruik.



Verzoek richting gemeente
1. Maak van de Startnotitie een door stakeholders 

gedragen document dat uitsluit dat er in het 
wijzigingsgebied woningbouw kan worden overwogen.

2. Betrek dit podium in het proces.
3. Overweeg aangedragen alternatieven.
4. Faciliteer gesprek wethouder Roduner met 

representatieve vertegenwoordigers. 



Alternatief 1: 

10 koopwoningen, 3 hoog

24 sociale woningen, gestapeld

Tiny Forest



Alternatief 2: 

Gecombineerde 
schietbaan/parkeergarage/squash

Tiny Forest


