
Bijlage 5: Matrix analyse supermarktlocaties 

Beoordelingscriteria Op = Op incl. naastgelegen 
zorggebouw 

Graskeienterrein Rabobank met bevoorrading 
inpandig aan 
Korendragenstraat (model C) 

Rabobank met bevoorrading 
inpandig aan 
Korendragenstraat (model C) 
aangepaste expeditiebeweging 

Rabobank met bevoorrading 
aan Dorpsstraat (model E) 

Gemeentehuis (model F) Het Kofschip (model G) 

Maat Te klein voor inpassen  
supermarkt van ca. 1.300 m2 
BVO en bijbehorende 
parkeerplaatsen 

Supermarkt inpasbaar met 
ondergrondse 
parkeeroplossing 

Groot bouwblok (1.979 m2), 
waardoor ’t Kampje 25 m 
kleiner wordt 
Goede breedtemaat voor 
supermarkt 

Groot bouwblok (1.979 m2), 
waardoor ’t Kampje 25 m 
kleiner wordt 
Goede breedtemaat voor 
supermarkt 

Kleiner bouwblok (1.756 m2),  
waardoor ’t Kampje 18,7 m 
kleiner wordt 
Goede breedtemaat voor 
supermarkt 

Locatie groot genoeg 
Vorm supermarkt niet ideaal 
door behoud boom 
Breedtemaat supermarkt 
acceptabel 

Locatie groot genoeg 
Vorm supermarkt niet ideaal 

Gevelbeeld Niet uitgewerkt Blinde gevels liggen op 
minder gevoelige plaatsen 
Achtergevel moet aansluiten 
op karakter Elierserpad en 
begraafplaats Beth Haim 

Fraaie gevels in Dorpsstraat, 
Kerkstraat en ’t Kampje 
mogelijk door omzoming met 
andere winkels en horeca 

Fraaie gevels in Dorpsstraat, 
Kerkstraat en ’t Kampje 
mogelijk door omzoming met 
andere winkels en horeca 

Minder fraaie gevel aan 
Dorpsstraat door expeditie in 
Dorpsstraat 

Voorkomen dichte gevel aan 
zijde Raadhuislaan is 
aandachtspunt 

Expeditie aan zijde Koningin 
Wilhelminalaan levert geen 
fraai gevelbeeld 

Ligging in winkelgebied In winkelgebied, maar aan 
andere kant dan ’t Kampje 
(locatie beoogde 
winkelconcentratie) 

Afstand tot winkelroute 
Dorpstraat is te groot 
Geeft mindere invulling aan 
wens om winkels te 
concentreren 

Ligging aan hoofdwinkelroute Ligging aan hoofdwinkelroute Ligging aan hoofdwinkelroute Ligging aan 
hoofdwinkelroute 

Ligging buiten 
centrumgebied 
Ligging niet aan gewenste 
hoofdwinkelroute 
Locatie volgens Plus niet 
passend 

Expeditieverkeer Expeditie niet oplosbaar 
door ruimtegebrek 

Expeditie lijkt oplosbaar met 
achteruit insteken 

Indraaien inpandige 
expeditieruimte haalbaar 
Korte lus met bescheiden 
aanpassingen maakbaar 
Lange lus vraagt aanpassing 
ontwerp 

Achteruitsteken op 
parkeerterrein ‘graskeien’ is 
aanvaardbaar indien voldoende 
uitzicht 
Achteruitsteken vanaf 
Dorpsstraat niet haalbaar 

In- en uitdraaien van losplaats 
is haalbaar 
Laden/lossen vindt uitpandig 
plaats naast rijbaan 
Dorpsstraat 

Expeditie in steeg naast 
gemeentehuis lijkt mogelijk 
(globaal bekeken; geen 
rijcurvesimulatie gemaakt); 
draai gaat ten koste van 
enkele parkeerplaatsen 
Mogelijk aanpassing van 
bochten in Vondelstraat en 
Gijsbrecht van Aemstelstraat 
noodzakelijk (nu 
vrachtwagens tot 10 m 
toegestaan) 

Expeditie aan Koningin 
Wilhelminalaan; aan Prinses 
Beatrixlaan niet oplosbaar 

Verkeer  Entree ondergrondse 
parkeergarage trekt veel 
verkeer ’t Kampje op 

Overstekende klanten met 
winkelwagentjes hinderen 
doorstroming verkeer 
Korendragerstraat; Risico op 
ongelukken met wielrenners 

Overstekende klanten met 
winkelwagentjes hinderen 
doorstroming verkeer 
Korendragerstraat; Risico op 
ongelukken met wielrenners 

Overstekende klanten met 
winkelwagentjes hinderen 
doorstroming verkeer 
Korendragerstraat; Risico op 
ongelukken met wielrenners 

Toename verkeer in 
Raadhuislaan en 
aansluitende straten door 
entree parkeerkelder 

Overstekende klanten met 
winkelwagentjes hinderen 
doorstroming verkeer Prinses 
Julianalaan; Risico op 
ongelukken met wielrenners  

Parkeren Parkeren niet oplosbaar 
door ruimtegebrek 

Bebouwing op 
graskeienterrein betekent op 
rest van ’t Kampje 
maaiveldparkeren 

Parkeren op maaiveld rondom 
locatie en in parkeerkelder 
Oplossing uitwerken voor 
uitplaatsing langparkeren van 
’t Kampje naar andere 
passende locatie 

Parkeren op maaiveld rondom 
locatie en in parkeerkelder 
Oplossing uitwerken voor 
uitplaatsing langparkeren van ’t 
Kampje naar andere passende 
locatie 

Parkeren op maaiveld rondom 
locatie en in parkeerkelder 
Oplossing uitwerken voor 
uitplaatsing langparkeren van 
’t Kampje naar andere 
passende locatie 

Parkeren op maaiveld 
rondom locatie en in 
parkeerkelder 
Verdwijnen gemeentehuis 
doet parkeerdruk op ’t 
kampje sterk dalen 

Noodzaak parkeren op 
graslandje tussen Prinses 
Julianalaan en Beth Haim 
Merendeels ondergronds 

Financiële haalbaarheid 
globaal (midden 
bandbreedte) 

Niet verder uitgewerkt en 
financieel doorgerekend 

Niet verder uitgewerkt en 
financieel doorgerekend 

Positief resultaat (€ 300.000+) Positief resultaat  (€ 300.000+) Sluitende grondexploitatie (€ 
0) 

Negatieve grondexploitatie 
(€ 900.000-) 
Vervangende huisvesting 
nodig 

Sluitende grondexploitatie (€ 
0) 

Woonprogramma 
globaal 

Niet uitgewerkt Niet uitgewerkt 25 woningen (ca. 3.156 m2 
BVO) 

25 woningen (ca. 3.156 m2 
BVO) 

24 woningen (ca. 3.023 m2 
BVO) 

21 woningen (ca. 2.235 m2 
BVO) 

12 woningen (ca. 1.300 m2 
BVO) 

Conclusie Niet passend, want locatie 
te klein; niet verder 
uitgewerkt 

Niet passend, want locatie 
buiten winkelroute; niet 
verder uitgewerkt 

Voorkeursvariant met minder 
optimale routing 
expeditieverkeer 

Voorkeursvariant met meest 
optimale expeditieverkeer 

Passend alternatief voor 
voorkeursvariant (model C 
met achteruitrijden in hoek 
huidige graskeienterrein) 

Financieel niet haalbaar, 
tenzij gemeente extra 
afboekt; vervangende 
huisvesting nodig 

Niet passend, want locatie 
ligt buiten winkelgebied en 
parkeren en ruimtelijke 
inpassing niet acceptabel 

 


