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1 Inleiding 

SVP architectuur en stedenbouw heeft voor de gemeente Ouder-Amstel een studie uitge-

voerd naar de mogelijke inpassing van een supermarkt op ’t Kampje (Stedenbouwkun-

dige onderbouwing d.d. 30 april 2018). In deze studie zijn verschillende mogelijkheden 

onder de loep genomen voor de inpassing van de supermarkt, waaruit vervolgens één 

voorkeursmodel gekozen is (aangeduid als ‘model C’).  

 

De supermarkt wordt bevoorraad met grote vrachtauto’s (trekker-oplegger-combinaties). 

De gemeente Ouder-Amstel heeft aan Goudappel Coffeng gevraagd om in beeld te bren-

gen wat de bevoorrading op ’t Kampje voor gevolgen heeft voor het ruimtegebruik en de 

verkeersveiligheid. Hiervoor zijn rijcurvesimulaties uitgevoerd met behulp van het pro-

gramma Cursim. De resultaten daarvan worden beschreven in hoofdstuk 2.  

 

Mede naar aanleiding van de benodigde ruimte voor manoeuvrerende vrachtauto’s heeft 

SVP vervolgens nog drie nieuwe modellen uitgewerkt voor een nieuwe supermarkt:  

■ een model met een kleinere supermarkt bij ’t Kampje (model D) 

■ een model met een supermarkt op de locatie van het gemeentehuis (model E) 

■ een model met een supermarkt op de locatie van (de dependance van) Het Kofschip 

(model F).  

Voor deze modellen zijn nog geen rijcurvesimulaties uitgevoerd, maar zij worden in 

hoofdstuk 3 wel kwalitatief getoetst op routes voor expeditieverkeer.  

 

  



 Rijcurves expeditieverkeer supermarkt Plus 2 

 

2 Opties voor expeditieverkeer over ’t Kampje 

Figuur 2.1 toont het voorkeursmodel (model C) uit de studie van SVP van 30 april 2018. 

Het expeditieverkeer komt via de Dorpsstraat aan, rijdt de Korendragerstraat in en lost 

aan deze straat. In het voorstel van SVP rijden de vrachtauto’s vervolgens naar ’t Kampje 

om daar te keren en dan weer terug te rijden naar de Dorpsstraat (zie figuur 2.2). De 

vrachtauto’s rijden via de Koningin Wilhelminalaan weer weg.  

 

 

 
Figuur 2.1: Model C met expeditie aan de Korendragerstraat 

 

Figuur 2.2: door SVP voorgestelde expeditieroute in model C  
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Naast deze mogelijkheid zijn er nog enkele andere mogelijkheden voor de expeditie van 

de supermarkt op ’t Kampje onderzocht. De volgende mogelijkheden worden in het ver-

volg van dit hoofdstuk beschouwd:  

1. korte lus over ’t Kampje (conform voorstel SVP);  

2. grote lus over ’t Kampje; 

3. steken op parkeerterrein ‘graskeien’; 

4. vanaf Dorpsstraat achteruit inrijden.  

 

 

2.1 Korte lus over ’t Kampje 

De eerste bocht dit vrachtauto’s moeten maken, is de bocht rechtsaf van de Dorpsstraat 

naar de Korendragerstraat. De rijcurvesimulatie van deze bocht is in figuur 2.3 weergege-

ven. De conclusie is dat de bocht weliswaar krap is, maar (met bescheiden aanpassin-

gen) wel te maken. Ook de bocht terug (van Korendragerstraat rechtsaf richting Koningin 

Wilhelminalaan) is goed te maken.  

 

 
Figuur 2.3: draai van Dorpsstraat naar Korendragerstraat 

 

 

Bij een inpandige laad- en losplaats aan de Korendragerstraat is het (bij de gegeven 

ruimte) niet mogelijk om hier vooruit in en uit te rijden. Om recht op de laad- en los-

plaats te komen staan, moet de vrachtauto deze achteruit inrijden (zie figuur 2.4). Omdat 

de vrachtauto eerst al vooruit de losplaats inrijdt en de vrachtauto zo al schuin op de los-

plaats zet vóórdat hij achteruit moet rijden, is er weinig risico’s dat fietsers de vrachtauto 

nog aan de kant van de gevel van de supermarkt zullen passeren. Aan de andere zijde is 

dat wel mogelijk, maar de chauffeur van de vrachtauto heeft daar voldoende zicht op. 

We verwachten hierbij dus geen problemen.  
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Figuur 2.4: Achteruit indraaien laad- en losplaats 

 

Na het lossen rijdt de vrachtauto vooruit naar ’t Kampje. Het is verkeerstechnisch goed 

mogelijk om hier een korte lus te maken over het pleintje, maar deze lus beperkt wel de 

ruimtelijke mogelijkheden op dit plein. Er moet rekening mee gehouden worden dat een 

(scherp) draaiende vrachtauto open verharding veelal kapot zal rijden, vanwege de 

wringkrachten die hierbij vrijkomen. Daarom wordt een constructie aangeraden die on-

gevoelig voor vervormingen is. De simulatie van de korte lus is opgenomen in dezelfde 

figuur waarin ook de lange lus in beeld is gebracht (zie figuur 2.5 in de volgende para-

graaf). Zo kan het ruimtegebruik van de beide lussen goed met elkaar vergeleken wor-

den.  

 

Opmerking: de korte lus over ’t Kampje biedt géén oplossing voor het expeditieverkeer 

naar andere winkels, zoals de ijzerwarenwinkel aan het plein.  
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2.2 Lange lus over ’t Kampje 

Uit figuur 2.5 komt naar voren dat de sleeplijnen die nodig zijn voor het rijden van een 

lange lus over ’t Kampje ook grote consequenties hebben voor het ruimtegebruik. Afge-

zien daarvan ontstaat echter nog een ander probleem: de verschillende bochten achterel-

kaar (afwisselend naar rechts en naar links) zijn niet op een veilige manier te maken. Het 

is gebruikelijk dat vrachtauto’s de linker weghelft gebruiken als zij een bocht nemen. 

Maar dat kan alleen als zij de bocht goed kunnen overzien en tegemoetkomend autover-

keer kan anticiperen op de vrachtauto die de bocht neemt. In een situatie met verschil-

lende bochten na elkaar (afwisselend naar rechts en naar links) wordt niet aan die voor-

waarde voldaan. De vrachtauto heeft over zo’n grote afstand de hele breedte van de rij-

baan nodig dat auto’s vanuit de tegenrichting hier niet op kunnen anticiperen. Zij rijden 

door en komen dan recht tegenover de vrachtauto te staan. De auto moet dan achteruit 

om plaats te maken voor de manoeuvrerende vrachtauto. Als dat niet kan (omdat er in-

middels al weer auto’s achter hem staan), ontstaan verkeersblokkades.  

 

Figuur 2.5: Korte en lange lus over ’t Kampje linksom en rechtsom 

 

 

 Indien een lange lus voor trekker-oplegger-combinaties geschikt moet zijn, dan betekent 

dat in de praktijk dat de huidige flauwe bocht in de Korendragerstraat – Kerkstraat niet 

vervangen kan worden door de scherpere ‘chicanebeweging’ zoals door SVP is voorge-

steld met de bedoeling om het plein groter te maken.  
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2.3 Steken op parkeerterrein ‘graskeien’ 

In figuur 2.6 is de situatie gesimuleerd dat de vrachtauto geen draai maakt, maar op het 

‘graskeienterreintje’ achteruitsteekt om vervolgens weer terug te kunnen rijden naar de 

Dorpsstraat. Er is voor gekozen om het achteruit steken op het meeste zuidelijke parkeer-

straatje te laten plaatsvinden, omdat hier maar weinig parkeerplaatsen aan liggen en 

deze parkeerplaatsen (gezien hun ligging) ook minder intensief gebruikt zullen worden 

dan de andere parkeerplaatsenop dit terrein. 

 

De vrachtauto maakt de bocht naar rechts op de rijbaan, zodat de chauffeur bijna recht 

achteruit het parkeerterreintje op kan rijden. Hierdoor behoudt de chauffeur vrij goed 

zicht op het overige verkeer. De beweging zal enige hinder opleveren voor het verkeer 

op de route Kerkstraat-Korendragerstraat en fietsers zullen mogelijk langs de vrachtauto 

rijden op het moment dat hij met de manoeuvre bezig is. Bij voldoende uitzicht achten 

we de situatie echter aanvaardbaar. De ruimte die hiervoor nodig is op het plein, is be-

perkt. Het is niet goed mogelijk om de bocht terug naar rechts (vooruit) krapper te ma-

ken (zodat de manoeuvreerruimte ten koste gaat van het parkeerterrein in plaats van het 

plein). Daarvoor kan de vrachtauto niet ver genoeg achteruitrijden (uitgaande van be-

houd van de boom die aan het eind van de parkeerstraat ingetekend is).  

 

 
Figuur 2.6: Steken op parkeerterrein 

 

Opmerking: deze mogelijkheid biedt géén oplossing voor het expeditieverkeer naar an-

dere winkels, zoals de ijzerwarenwinkel aan het plein.  
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2.4 Vanaf Dorpsstraat achteruit inrijden 

Indien de vrachtauto vanaf het kruispunt Dorpsstraat-Raadhuislaan-Korendragerstraat di-

rect achteruit een losplaats inrijdt, moet deze losplaats ook direct aansluitend aan het 

kruispunt gerealiseerd worden, om te voorkomen dat te lang achteruitgereden hoeft te 

worden op de Korendragerstraat.  

 

Onderzocht is de mogelijkheid dat de vrachtauto (die aankomt vanaf de Dorpsstraat) 

eerst links afslaat de Raadhuislaan in en dan recht achteruit een laad- en losplaats inrijdt. 

Een andere optie zou zijn om op het kruispunt eerst rechtdoor te rijden en dan in een 

bocht achteruit te rijden, maar een bocht achteruit ‘over rechts’ is voor een vrachtauto-

chauffeur zeer onwenselijk: aan de zijde van de chauffeur kan hij niet zien waar de op-

legger naar toe draait en ook aan de rechterkant van de vrachtwagen is het zicht be-

perkt. Bij een bocht achteruit ‘over links’ heeft de chauffeur veel beter zicht (ook uit het 

raam) en kan hij de vrachtauto precies naar de juiste plek manoeuvreren.  

 

In figuur 2.7 is de benodigde manoeuvre ingetekend (linksaf de Raadhuislaan in en ver-

volgens recht achteruit). De eerste bocht naar links gaat ten koste van twee parkeer-

plaatsen (vanwege de uitzwaai van de vrachtauto aan de achterzijde). Een groter pro-

bleem is echter dat de vrachtauto eerst helemaal de Raadhuislaan in moet rijden om 

goed recht te komen te staan om achteruit te kunnen rijden naar de losplaats. Dan be-

gint hete verkeer op de Dorpsstraat alweer door te rijden en kan de kruising niet zonder 

begeleiding achteruit overgestoken worden. Om die reden beschouwen we deze optie 

niet als een reële mogelijkheid.  

 

 

 
Figuur 2.7: Manoeuvre vanuit Dorpsstraat achteruit naar losplaats. 
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3 Alternatieven 

3.1 Kleinere supermarkt, laden en lossen aan de Dorpsstraat 

In dit model (model D) wordt uitgegaan van uitpandig laden en lossen aan de Dorps-

straat. Dit zorgt uiteraard voor een minder aantrekkelijke gevel aan de Dorpsstraat, maar 

het in- en uitdraaien van de losplaats zal geen probleem opleveren. De vrachtauto zal 

vanuit de Dorpsstraat (west) iets verder doorrijden om recht op de losplaats te kunnen 

komen (vergelijkbaar met figuur 2.4). Dit levert geen problemen op.  

 

 
 

Figuur 3.1: Schets model D 
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3.2 Supermarkt op locatie gemeentehuis 

In het geval dat de supermarkt gerealiseerd zou worden op de locatie van het gemeente-

huis, stelt SVP voor om het laden en lossen op te lossen in de steeg naast het gemeente-

huis. Deze beweging is nog niet exact met rijcurvesimulaties onderzocht, maar is wel 

mogelijk te maken. De vrachtauto komt vanaf de Raadhuislaan aanrijden en maakt in de 

Vondelstraat dus een bocht ‘over links’ naar de expeditiestraat (dat is gunstig: zie para-

graaf 2.4). De draai kan mogelijk wel ten koste gaan van enkele parkeerplaatsen of een 

klein strookje groen. Verder zijn mogelijk aanpassingen nodig in de bochten van de stra-

ten vanaf de Dorpsstraat naar de expeditiestraat en vanaf de expeditiestraat terug via 

Vondelstraat en Gijsbrecht van Aemstelstraat. Dit moet nog worden onderzocht.  

 

 
Figuur 3.2: Schets model E 
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3.3 Supermarkt op locatie Het Kofschip (dependance) 

Bij een supermarkt op de locatie van Het Kofschip wordt gedacht aan een losplaats aan 

de Beatrixlaan of aan de Wilhelminalaan.  

 

Een losplaats aan de Beatrixlaan kan in beginsel op twee manieren worden bereikt, maar 

beide zijn problematisch:  

1. De vrachtauto komt aanrijden via de Wilhelminalaan, steekt achteruit in en rijdt 

ook weer terug via de Wilhelminalaan. Deze situatie is vergelijkbaar met de situa-

tie zoals beschreven in paragraaf 2.4. Deze mogelijkheid wordt afgeraden.  

2. Een andere mogelijkheid is dat de vrachtauto vooruitrijdt en dan langs de Beatrix-

laan lost. Nadeel hiervan is dat deze dan via de Prinses Margrietlaan of de Prinses 

Marijkelaan terug moet rijden. Dit zijn smalle woonstraten die niet geschikt zijn 

voor zwaar vrachtverkeer.   

 

Expeditie langs de Wilhelminalaan is eenvoudiger mogelijk. Dit heeft echter wel conse-

quenties voor de voorgestelde parkeeroplossing en de indeling van de supermarkt.  

 

 
 

 
Figuur 3.3: Twee varianten voor supermarkt locatie Het Kofschip (model F) 
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4 Conclusies 

1. Een vrachtauto van de supermarkt (trekker-opleggeer) kan lossen langs de Koren-

dragerstraat en vervolgens via een korte lus over ’t Kampje keren en terugrijden 

naar de Dorpsstraat. De lus kost echter veel ruimte op het plein. Vanwege optre-

dende wringkrachten bij korte draaibewegingen van grote vrachtauto’s is een 

verharding nodig die ongevoelig is voor vervormingen.  

 

2. Een lange lus rondom ’t Kampje is ook een mogelijkheid, maar dan moet de be-

staande flauwe bocht in het tracé van de Korendragerstraat – Kerkstraat ter 

hoogte van het ’t Kampje worden gehandhaafd (in plaats van de voorgestelde 

scherpere bochten, bedoeld om het plein groter te maken). De lange lus heeft als 

voordeel dat deze ook een oplossing biedt voor het expeditieverkeer naar andere 

winkels, zoals de ijzerwarenwinkel aan het plein. 

 

3. Een derde onderzochte optie is achteruitsteken op het parkeerterrein ‘graskeien’. 

Deze manoeuvre is goed te maken door een grote vrachtauto en kost naar ver-

houding weinig ruimte op het plein.  

 

4. Achteruitsteken vanaf het kruispunt Dorpsstraat-Raadhuislaan-Korendragerstraat 

wordt niet als reële optie gezien. Dit zou in de praktijk betekenen dat de vracht-

auto het hele kruispunt achteruit moet oversteken. Dit kan zonder begeleiding 

niet op een veilige manier worden uitgevoerd.  

 

5. Van de drie nieuwe modellen die door SVP zijn geschetst, lijken model D en E qua 

bevoorrading realistisch. In model F brengt laden en lossen langs de Beatrixstraat 

echter problemen met zich mee. Indien voor dit model gekozen wordt, raden wij 

aan het laden en lossen langs de Wilhelminalaan te realiseren.   

 


