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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 Woontoren niet meer aan de parkeerverwachtingen. 

Datzelfde postzegelbestemmingsplan voldoet in de uitvoering niet aan de gestelde eisen 
voor wat betreft oa. parkeren en verkeersafwikkeling, inclusief fietsbewegingen. 

De Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR 2040) introduceert een 200 meter lange fietstunnel 
aan de westkant van de Pim Mulierlaan als verbinding met Bloemendaal. 

Een in het kader van de 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 naast de bestaande NH-hal. 
Daarnaast wordt gesproken over een mogelijke energiehub op basis van zonneenergie aan 
het einde van de Pim Mulierlaan. 

Het Mendelcollege heeft behoefte aan extra gymzalen en is voorstander van een 
herontwikkeling van de fietsenstalling en verbeterde leerlingenafzetmogelijkheden. 

Het Mendelcollege is door ontwikkelingen parkeergelegenheid kwijtgeraakt. Het 
Mendelcollege heeft in de afgelopen 20 jaar haar leerlingen- en lerarenbestand met 50% 
zien toenemen en verwacht nog een 10% te groeien in de komende jaren. 

Wijkraad de Krim wenst geen afwikkeling van parkeren door activiteiten langs de Pim 
Mulierlaan in de woonwijk.  

De Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland voorziet een P&R hub ten westen van de 
Randweg ter hoogte van het Mendelcollege/Sportpark Pim Mulier. 

Belangrijke (sport)evenementen, inclusief de Haarlemse Honkbalweek, worden langs de Pim 
Mulierlaan gefaciliteerd. 

  

 

 

 



 

Ontstaan Werkgroep 

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 PMlaan-LvDlaan/Randweg. 

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. 

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 de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, de 
Orionzone Ontwikkelvisie, de SOR 2040 en andere beleidsdocumenten belangrijk om mee te 
nemen in de te voeren overleggen.    



Voorlopige agenda van de vergadering Herinrichting Pim Mulierlaan 
12-12-2019 

Plaats: Kantine NH-hal, tijd 19.30 

 

1. Welkom (vz. Wijkraad de Krim) 
2. Voorstelrondje 
3. Vaststellen Agenda 
4. Ontwikkelingen Woontoren, Orionzone, Mobiliteit 
5. Uitdagingen ontwikkeling Pim Mulierlaan 
6. Standpunten aanwezige stakeholders 
7. Verslaglegging richting gemeente 
8. Vervolgvergadering, mogelijk toevoeging andere stakeholders 
9. Rondvraag 
10. Afsluiting en borrel 

  



Verslag vergadering Herinrichting Pim Mulierlaan – 12-12-2019 
Aanwezig: 

 Hans Pos (vz WR de Krim, vertegenwoordiger Mendelcollege)) 
 Rob van Looveren (vice vz WR de Krim) 
 Hans Kamerling (vz WR Vondelkwartier, vz WBO) 
 Ron Apeldoorn (vz Sportclub HLC); voorzitter@sportclubhlc.nl  
 Wouter Creyghton (Kinheim); wcreyghton@planet.nl 
 Johan Rijbroek (TROTS, Haarlem 105 RTV); johanrijbroek377@gmail.com 
 Nivard van de Kuil (VVE L. Reaellaan 70-80); nvdkuil@protonmail.com 

 
1. Ontwikkelingen 

De ontwikkelingen aan de Pim Mulierlaan, de Orionzone worden doorgenomen. 

2. Zorg- en probleempunten 

De volgende probleempunten en zorgpunten komen op tafel: 

 De op de SOR 2040 gebaseerde idee van een fietstunnel onder het spoor door naar 
Bloemendaal. 

o Over dit punt zal met de belangengroep in Bloemendaal contact worden opgenomen 
en mogelijk later ook met de gemeente Bloemendaal worden besproken. 

 Parkeerruimte voor het Pim Mulier sportpark is vergeven aan de bewoners van de 
“woontoren”. Door een andere inrichting van de Pim Mulierlaan is het mogelijk om wat meer 
parkeerplaatsen te realiseren. Idee is een “visgraat” voor het Mendelcollege. 

 Het scholierenverkeer : breedte fietspaden, kruising Randweg. 
 Het inkomend en uitgaand verkeer van de wijk over de Orionbrug.  

o Opstelruimte van auto’s voor het verkeerslicht is beperkt. De wachttijden zijn langer 
geworden door niet-geplande ontwikkelingen. 

o Het chaotische fiets- en scooterverkeer dat van alle kanten komt. 
 De kruising Orionweg-Westelijke Randweg is zeer zwaar belast. 

 
3. Klankbordgroep/werkgroep Pim Mulierlaan 

Iedereen kan zich vinden in het voorstel om een Klankbordgroep/Werkgroep Pim Mulierlaan in te 
stellen, zodat we met één mond richting gemeente en andere instanties kunnen communiceren. De 
leden zullen bestaan uit alle belanghebbenden rondom de Pim Mulierlaan 

 Wijkraad de Krim 
 Mendelcollege 
 Sportclub HLC 
 Kinheim 
 VVE flat Laurens Reaellaan 
 Andere sportclubs, verenigingen op het Pim Mulier Sportpark 
 Vertegenwoordiging huurders woontoren 
 Vertegenwoordiging energiehub 
 Wijkraden aan de andere zijde van de Westelijke Randweg 

o Sinnevelt 
o Vz WBO  



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


