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Samenvatting 

Een belangrijk doel van het centrumplan van Ouderkerk aan de Amstel is om te komen tot een 

goed functionerend systeem voor alle soorten verkeer en parkeren. Voor verkeer en parkeren is 

daarom onderzocht wat de huidige situatie is en wat de te verwachten consequenties zijn en hoe 

deze zijn te reguleren aan de hand van een vijftal onderzoekvragen. Kort samengevat geeft het 

onderzoek de volgende resultaten. 

 

1. Wat is de huidige parkeerdruk in het centrum? 

De huidige parkeerdruk in het centrum zelf is acceptabel. In de omliggende woonwijken is sprake 

van een hoge parkeerdruk doordat het centrum een parkeerduurbeperking kent. Hierdoor ervaren 

bewoners parkeeroverlast. 

 

2. Wat veroorzaakt de huidige verkeersoverlast in het centrum? 

De verkeersstromen zijn acceptabel voor de functie van het gebied. De verkeersoverlast wordt 

met name veroorzaakt in de ochtend door laden en lossen van vrachtwagens bij de bestaande 

supermarkt. 

 

3. Welke doelgroepen worden nu gefaciliteerd met parkeren en bereikbaarheid? 

Vooral kort parkeren wordt gefaciliteerd in het centrumgebied. Sommige doelgroepen hebben 

een ontheffing van de parkeerduurbeperking, waardoor een deel van de parkeerplaatsen voor 

kort parkeren in gebruik is voor lang parkeren. Het overige lang parkeren is grotendeels 

verplaatst naar de woonwijken rond het centrum en naar het Kampje. 

 

4. Welke consequenties zijn er te verwachten voor verkeer en parkeren bij mogelijke 

ontwikkelingen? 

Er zijn verschillende scenario’s en varianten opgesteld voor mogelijke ontwikkelingen in het 

centrum. Per scenario zijn de consequenties in beeld gebracht. In alle gevallen is er een toename 

van parkeervraag en verkeersaantallen te verwachten. Het onderzoek geeft hiervan een 

gedetailleerd beeld. 

 

5. Welke oplossingen zijn denkbaar om de parkeer- en verkeerssituatie bij de toekomstige 

ontwikkelingen goed te organiseren? 

In alle scenario’s is alleen door middel van een parkeergarage een duurzame oplossing te vinden 

voor de extra ontwikkelingen. In het centrumgebied is enige restcapaciteit beschikbaar. Indien 

deze restcapaciteit benut zou kunnen worden, dan kan volstaan worden met kleinere 

parkeergarages.  
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1 Inleiding 

1.1 De vitaliteit van het centrum 

Het college van B&W van de gemeente Ouder-Amstel heeft ambities voor het centrum van 

Ouderkerk aan Amstel; stimuleren dat Het Kampje en omgeving zich kan ontwikkelen tot het 

kloppend hart van Ouderkerk aan de Amstel.  

 

Hiervoor is in het project centrumplan Ouderkerk aan de Amstel voorgesteld om te komen tot een 

versterking van het stedenbouwkundig centrum van Ouderkerk aan de Amstel. Een belangrijk 

doel daarbij is om te komen tot een goed functionerend systeem voor alle soorten verkeer en 

parkeren. 

 

Voordat een visie en een stedenbouwkundig plan voor mogelijke ontwikkelingen wordt gemaakt 

zijn verschillende onderzoeken gedaan. Voor verkeer en parkeren is onderzocht wat de huidige 

situatie is en wat de te verwachten consequenties zijn en hoe deze zijn te reguleren. 

 

Stedenbouwkundige Krier stelde in 2002 vast dat: “Belangrijke stedelijke ruimte is opgeofferd aan 

parkeerplaatsen” en: “Deze problemen gelden tegenwoordig voor veel steden en dorpen, maar in 

Ouderkerk heeft dit er nog niet toe geleid dat de stedelijke kwaliteit helemaal verloren is gegaan.” 

 

Met dit rapport wordt een bijdrage geleverd aan het proces dat leidt tot een plan ter versterking 

van de stedelijke kwaliteit en vitaliteit van het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. 

1.2 Onderzoeksdoelen 

Het onderzoek richt zich op de volgende deelvragen: 

 

• Wat is de huidige parkeerdruk in het centrum? 

• Wat veroorzaakt de huidige verkeersoverlast in het centrum? 

• Welke doelgroepen worden nu gefaciliteerd met parkeren en bereikbaarheid? 

• Welke consequenties zijn er te verwachten voor verkeer en parkeren bij mogelijke 

ontwikkelingen? 
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• Welke oplossingen zijn denkbaar om de parkeer- en verkeerssituatie bij de toekomstige 

ontwikkelingen goed te organiseren? 
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2 Huidige situatie parkeren 

2.1 Relatie centrumgebied, omgeving en mogelijke 

ontwikkelingen 

Het studiegebied omvat het centrumgebied en een ruime omgeving daaromheen. In figuur 2.1 is 

het studiegebied aangeven. 

 

 
Figuur 2.1: Studiegebied (blauw gearceerd) 

 

Het blauwe gebied geeft globaal het invloedsgebied weer, waar het parkeer- en 

verkeersonderzoek zich op richt. Het rode gebied omvat het centrumgebied van Ouderkerk aan 

de Amstel, waar mogelijke ontwikkelingen worden onderzocht. Er is een sterke relatie tussen een 

mogelijke nieuwe centrumontwikkeling, het bestaande centrumgebied en de omgeving rond het 

centrumgebied, zowel qua parkeren als qua bereikbaarheid.   
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2.2 Parkeerdruk rond het centrumgebied 

Om inzicht te krijgen in de huidige parkeerdruk in het gebied is een parkeerdrukmeting uitgevoerd 

op 12 verschillende momenten. Een samenvattende rapportage van het parkeerdrukonderzoek is 

als separate bijlage “Parkeeronderzoek Ouderkerk aan de Amstel, Datacount d.d. 17 november 

2011” beschikbaar. 

 

Het gebied is onderverdeeld in zes deelgebieden. Per deelgebied is de parkeersituatie 

geanalyseerd. 

 

 
Figuur 2.2: Deelgebieden parkeerdrukonderzoek 

 

Het aantal openbare parkeerplaatsen per deelgebied is als volgt: 

 

deelgebied openbare 

plekken 

A 79 

B 145 

C 218 

A

F

E

D

C

B
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D 115 

E 93 

F 38 

Totaal 688 

  

 

Conclusies parkeerdrukmeting 

Uit de parkeerdrukmeting zijn de volgende conclusies te trekken: 

 

• Voor het gehele gebied is de parkeerdruk op de werkdag overdag maatgevend. De 

bezettingsgraad ligt rond de 65%. Deelgebied E wijk af vanwege de aanwezigheid van het 

parkeerterrein van de sporthal. Indien deelgebied E buitenbeschouwing wordt gelaten dan is 

de maatgevende bezettingsgraad in het gebied 70%. 

 

• Deelgebied A is met 100% bezetting op werkdagen overdag een uitschieter. Dit wordt mede 

veroorzaakt door de mogelijkheid om gratis en zonder beperking te parkeren op het Kampje. 

De parkeerdruk is op het Kampje zeer hoog, tot ruim boven de theoretische capaciteit, als 

gevolg van dubbel parkeren. De omliggende deelgebiedenzijn hier onderdeel van de blauwe 

zone. ’s Nachts en in de vroege ochtend ligt de parkeerdruk op circa 65% in deelgebied A. 

 

• Deelgebied B omvat de rest van de blauwe zone. De parkeerduurbeperking van 1,5 uur is 

geldig op maandag tot en met zaterdag van 8:00 uur tot 18:00 uur (een enkel bord geeft 

vanaf 9:00 uur aan maar dit lijkt een omissie). Hier is de parkeerdruk rond de 25% tot 40% in 

de nacht, op zondag en in de vroege ochtend. Op winkeltijden (wanneer de 

parkeerduurbeperking van kracht is) ligt de parkeerdruk tussen 50% en 60%. De blauwe 

zone lijkt daarmee goed te werken. Er lijkt voldoende ruimte voor meer kortparkeerders. 

 

• Deelgebied C heeft in de nacht de piek in de bezetting, die op 78% ligt. Op zondag en in de 

vroege ochtend is dit 68%. Gedurende winkeltijden ligt de parkeerdruk rond 65% en tijdens 

kantoortijden is de piek in de bezetting op de werkdag in de ochtend met 81%. Er is duidelijk 

een overloop van langparkeerders uit het centrum / de blauwe zone, waarschijnlijk van 

winkel- en kantoorpersoneel. Dit leidt tot een hoge parkeerdruk in het deelgebied als geheel 

en in 1/3 van de straten tot een volle belasting. 

 

• De parkeerdruk in deelgebied D weerspiegelt een typisch woongebied. De parkeerdruk is ’s 

nachts, in de vroege ochtend en op zondag circa 80-83%, wat voor woongebieden op deze 

momenten druk maar acceptabel is. Op overige momenten is de parkeerdruk tussen circa 

60% en 70%. Er lijkt slechts beperkt een relatie (overloop) te zijn met langparkeerders uit het 

centrumgebied. 

 

• De parkeerdruk in deelgebied E is laag (15-40%). De sporthal is gedurende de meetperiode 

niet intensief gebruikt; op de vrijdagavond was de maximale bezetting 26 van de 66 plekken. 

De parkeerdruk op de Koningin Julianalaan (exclusief de sporthal) is eveneens laag, deze ligt 
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tussen 20% en de 50%. Deelgebied E lijkt niet te worden gebruikt als overloopgebied voor 

parkeren in het centrum. Waarschijnlijk vanwege de loopafstanden. 

 

• Deelgebied F heeft haar piek in de bezetting op de zondagochtend. Dit is een gevolg van het 

kerkbezoek. De bezettingsgraad is dan 79%. Op vrijdagavond is de parkeerdruk circa 66%, 

vermoedelijk door parkeren van bezoekers van de aanwezige horeca. Het laagst is de 

parkeerdruk op winkel/kantoormomenten (circa 50% tot 65%) en in de nacht en vroege 

ochtend (circa 45%). Daarmee lijkt ook hier geen of nauwelijks sprake van overloop van 

(lang-)parkeerders uit het centrumgebied. 

 

Langdurig parkeren in de blauwe zone 

Naast de parkeerdruk is ook op basis van de parkeerduur een schatting gemaakt van het aantal 

parkeerders binnen de blauwe zone, op momenten dat de parkeerduurbeperking van kracht is en 

die langer dan 1,5 uur op een plek staan. Hieruit komt naar voren dat circa 45% van de 

parkeerders langer dan 1,5 uur in de blauwe zone (bij blauwe lijnen) parkeert. Dit zijn naar 

schatting ruim de helft bewoners (die een ontheffing kunnen hebben) en iets minder dan de helft 

niet-bewoners. Extra handhaving kan de effectiviteit van de blauwe zone vergroten en daarmee 

meer parkeerruimte beiden voor kortparkeerders in de toekomst. 

 

Parkeerders Kampje 

Het parkeerterrein Het Kampje ligt binnen de blauwe zone maar er geldt geen 

parkeerduurbeperking. Bij het onderzoek naar langdurig parkeren in de blauwe zone is het 

Kampje ook meegenomen. Daaruit zijn de volgende conclusies te trekken: 

 

• Het aantal kort parkeerders is beperkt. Meestal 1 tot maximaal 6 kortparkeerders zijn er 

geregistreerd. Gezien de ligging van het terrein is het aannemelijk dat deze kortparkeerders 

gerelateerd zijn aan de poffertjessalon op het parkeerterrein of aan andere voorziening op 

zeer korte loopafstand. 

• Er staan ook bewoners geparkeerd op het Kampje. Dit zijn er in de avond/nacht naar 

schatting 13. Op de dinsdag overdag stonden er circa 5 bewoners geparkeerd. Op de 

zaterdag is het aantal bewoners dat op het Kampje geparkeerd staat ongeveer 8. 

• Op de dinsdag overdag parkeren veel middellang- en langparkeerders (werknemers) op het 

Kampje. Dit varieert van 16 tot 24 parkeerders. Op de zaterdag is deze groep beperkt tot 5 

parkeerders. 

 

Enquête gemeentepersoneel 

Om een beeld te krijgen van het gebruik van het Kampje is via mail intern bij de gemeente de 

vraag gesteld of personeelsleden gebruik maken van het Kampje. Dit heeft geresulteerd in 74 

reacties. Daarvan hebben 44 personeelsleden aangegeven wel eens te parkeren op het Kampje, 

33 personen gaven aan dit niet te doen. 

 

De enquête bevestigt het beeld van de parkeerders op het Kampje: Dit zijn op werkdagen 

overdag met name werknemers van nabij gelegen bedrijven en instellingen. 
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Zaterdagavond 

Uit de parkeervraagberekeningen later in deze rapportage is gebleken dat de zaterdagavonden 

de maatgevende periodes zijn. De zaterdagavond is echter geen onderdeel geweest van de 

parkeerdrukmeting. De vrijdagavond is qua parkeerdruk zeer vergelijkbaar met de 

zaterdagavond, mede omdat er feitelijk geen sprake is van een koopavond in Ouderkerk aan de 

Amstel. Daarom wordt voor de zaterdagavond de telling van de vrijdagavond gebruikt. De 

restcapaciteit op de vrijdagavond in het centrumgebied (deelgebied A en B) is circa 40 

parkeerplaatsen (bij een maximale parkeerdruk van 85%). Op dat moment is de 

parkeerduurbeperking niet van toepassing. 

 

Parkeeroverlast deelgebied C horeca Amstelveen 

Uit deelgebied C kwamen vroeger veel klachten over horecaparkeren, veroorzaakt door de 

horeca  aan de overzijde van de Amstel. Amstelveen is bezig met maatregelen aan haar zijde 

van de Amstel om het parkeren daar beter te faciliteren (goedkoper te maken). Dat zou met name 

in deelgebied C tot een vermindering van de parkeerdruk kunnen leiden in de avonduren. 
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3 Toekomstige situatie parkeren 

3.1 Scenario’s 

Om inzicht te krijgen in de te verwachten consequenties voor parkeren en verkeer bij mogelijke 

ontwikkelingen, is een aantal scenario’s beschouwd. Deze scenario’s zijn gebaseerd op het 

onderzoek ‘Marktverkenningen economische functies Ouderkerk aan de Amstel’ van Decisio d.d. 

10 februari 2017. In dit rapport zijn op basis van een marktverkenning de aanwezige en mogelijke 

toekomstige functies in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel in kaart gebracht. Aan de hand 

van twee variabelen (economische verwachting en het doen van investeringen) zijn drie 

ontwikkelscenario’s bepaald met daarbij een te verwachten ruimtevraag in m2 per functie.  

 

Uit het door de gemeente Ouder-Amstel opgedragen marktonderzoek zijn de potentiële 

ontwikkelingen vertaald naar drie ontwikkelscenario’s met een programma van woningen, een 

supermarkt, winkels en horeca. Het programma in de drie ontwikkelscenario’s is als volgt: 

 

Scenario woningen Supermarkt* winkels horeca 

1 32 1.500 m2 0 m2 240 m2 

2 48 2.000 m2 150 m2 610 m2 

3 64 2.000 m2 915 m2 765 m2 

* In scenario 1 blijft de huidige supermarkt (1.000 m2 bvo) gehandhaafd en komt er een nieuwe supermarkt 

bij. In de scenario’s 2 en 3 wordt de huidige supermarkt verplaatst en vergroot, de bestaande 

supermarktlocatie wordt gevuld met andere winkelfuncties (ter grootte van 1.000 m2 bvo). 

 

Aanvullend op deze drie scenario’s heeft de gemeente behoefte aan inzicht in twee varianten op 

scenario 1: 

 

• Variant 1a waarbij de bestaande supermarkt bij het haventje vergroot wordt van 1.000 naar 

1.500 m2. Binnen het ontwikkelgebied wordt in dat geval geen supermarkt ontwikkeld. Per 

saldo betekent dit een supermarktprogramma van 500 m2 bvo (bij het haventje). 

• Variant 1b waarbij de bestaande supermarkt verplaatst wordt van het haventje naar de 

nieuwe ontwikkellocatie en een oppervlakte van 1.500 m2 krijgt. In dat geval zullen op de 

locatie van de bestaande supermarkt andere winkelfuncties komen (1.000 m2 bvo). 

 

De functies zorg en kantoren zoals genoemd in het rapport van Decisio zijn niet beschouwd. 
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3.2 Parkeerbalans per scenario 

Voor de drie scenario’s is de parkeervraag berekend voor verschillende momenten. Daarvoor zijn 

parkeerkencijfers en aanwezigheidspercentages gebruikt, die zijn gebaseerd op de richtlijnen van 

het CROW en ambtelijk afgestemd met de gemeente Ouder-Amstel (zie bijlage A). Daarmee is 

het maatgevende moment bepaald. 

 

In de berekeningen is de koopavond niet meegenomen. Hiervan wordt nu in Ouderkerk aan de 

Amstel door winkeliers geen gebruik gemaakt. De supermarkten zijn op alle werkdagen en 

zaterdag tot 20:00 uur geopend. In dit onderzoek is het uitgangspunt dat deze situatie in de 

toekomst niet wijzigt. 

 

Parkeervraag scenario 1 

 Werkdag 

ochtend 

Werkdag 

middag 

Werkdag 

avond 

Werkdag 

nacht 

Zaterdag 

middag 

Zaterdag 

avond 

Zondag 

middag 

woningen 23,36 24,32 48,00 44,80 32,64 45,44 38,08 

horeca 1,68 8,40 30,24 0,00 13,44 33,60 13,44 

supermarkt 14,85 29,70 19,80 0,00 49,50 19,80 0,00 

winkel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal 39,89 62,42 98,04 44,80 95,58 98,84 51,52 

 

 

Parkeervraag scenario 2 

 Werkdag 

ochtend 

Werkdag 

middag 

Werkdag 

avond 

Werkdag 

nacht 

Zaterdag 

middag 

Zaterdag 

avond 

Zondag 

middag 

woningen 35,04 36,48 72,00 67,20 48,96 68,16 57,12 

horeca 4,27 21,35 76,86 0,00 34,16 85,40 34,16 

supermarkt 19,80 39,60 26,40 0,00 66,00 26,40 0,00 

winkel 1,49 2,97 0,50 0,00 4,95 0,00 0,00 

Totaal 60,60 100,40 175,76 67,20 154,07 179,96 91,28 

 

 

Parkeervraag scenario 3 

 Werkdag 

ochtend 

Werkdag 

middag 

Werkdag 

avond 

Werkdag 

nacht 

Zaterdag 

middag 

Zaterdag 

avond 

Zondag 

middag 

woningen 46,72 48,64 96,00 89,60 65,28 90,88 76,16 

horeca 5,36 26,78 96,39 0,00 42,84 107,10 42,84 

supermarkt 19,80 39,60 26,40 0,00 66,00 26,40 0,00 

winkel 9,06 18,12 3,02 0,00 30,20 0,00 0,00 

Totaal 80,93 133,13 221,81 89,60 204,32 224,38 119,00 
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Parkeervraag variant 1a (ontwikkelgebied) 

 Werkdag 

ochtend 

Werkdag 

middag 

Werkdag 

avond 

Werkdag 

nacht 

Zaterdag 

middag 

Zaterdag 

avond 

Zondag 

middag 

woningen 23,36 24,32 48,00 44,80 32,64 45,44 38,08 

horeca 1,68 8,40 30,24 0,00 13,44 33,60 13,44 

supermarkt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

winkel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal 25,04 32,72 78,24 44,80 46,08 79,04 51,52 

 

 

Extra parkeervraag supermarkt variant 1a (haventje) 

 Werkdag 

ochtend 

Werkdag 

middag 

Werkdag 

avond 

Werkdag 

nacht 

Zaterdag 

middag 

Zaterdag 

avond 

Zondag 

middag 

supermarkt 4,95 9,90 6,60 0,00 16,50 6,60 0,00 

 

 

Parkeervraag variant 1b 

Variant 1b heeft geen invloed op de parkeervraag binnen het ontwikkelgebied ten opzichte van 

ontwikkelscenario 1.  

 

Verandering parkeervraag het haventje in scenario 2, 3 en 1b 

Als gevolg van het wijzigen van de supermarkt in detailhandel bij het haventje, verandert daar de 

theoretische parkeervraag op de volgende wijze: 

 

• op de werkdagavond is de parkeervraag bij het haventje 9 lager; 

• op de zaterdagavond is de parkeervraag bij het haventje 13 lager. 

 

Dit betekent dat er in en rond de blauwe zone eventueel extra restcapaciteit beschikbaar komt op 

die momenten. 

3.3 Overige invloeden parkeervraag centrum 

Oud-voor-nieuw 

Voor de actuele parkeervraag van de (kantoor)functies in het voormalige Rabobankgebouw 

bedraagt 6 parkeerplaatsen (opgave verhuurder/gemeente). Dit is vanwege de kantoorfunctie op 

werkdagen in ochtend en in de middag maximaal (100%). Op de werkdagavond is dit maximaal 

5% en op de overige momenten is dit nul. Bij een beschouwing van een nieuwe parkeeroplossing 

wordt deze actuele parkeervraag verrekend met de berekende parkeervraag vanuit de scenario’s. 

Dit betekent dat op werkdagen in de ochtend en in middag de op te lossen parkeervraag 6 lager 

uitvalt. Op de overige momenten is de oud-voor-nieuw verrekening nihil. 
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Wegvallen bestaande parkeercapaciteit het Kampje in scenario 3 

Bij ontwikkelscenario 3 verdwijnt de parkeergelegenheid op het Kampje. Deze heeft in de huidige 

situatie een capaciteit van 32 parkeerplaatsen. Dit betekent dat de parkeeroplossing in 

ontwikkelscenario 3 ook ruimte moet bieden voor deze 32 parkeerplaatsen. 

3.4 Parkeeroplossing 

3.4.1 Parkeeraanbod op eigen terrein  

Bij een ontwikkeling dient de extra parkeervraag binnen het plan zelf te worden opgelost. Dit kan 

op maaiveld op eigen terrein of in een gebouwde voorziening (parkeergarage). Gezien de locatie 

en de omvang en functies van de ontwikkelscenario’s is het niet waarschijnlijk dat de totale 

parkeervraag kan worden gevonden op maaiveld op eigen terrein. Een parkeergarage lijkt dan 

ook onvermijdelijk om de extra parkeervraag op te kunnen vangen. 

 

3.4.2 Parkeergarage 

Een parkeergarage kan voor bewoners en werknemers een gelegenheid bieden voor lang 

parkeren, waarbij bewoners vooral in de avond en nacht en werknemers gedurende winkeltijden. 

Voor bezoekers van de winkels dient er capaciteit te zijn om kort te parkeren gedurende 

winkeltijden en voor bezoekers van de horeca (restaurant) is middellang parkeren gewenst in met 

name de avonden. 

 

3.4.3 Bestaande restcapaciteit omgeving ontwikkellocatie 

 

Loopafstanden 

Een deel van de parkeervraag kan in de omgeving van de ontwikkellocatie worden opgelost. Dit 

is afhankelijk van de loopafstand en de beschikbare restcapaciteit. Gezien de ligging van de 

ontwikkellocatie kunnen deelgebied A en een deel van deelgebied B als acceptabele 

overloopgebieden worden beschouwd voor de functie wonen. Hiervoor geldt een acceptabele 

loopafstand van circa 100 m (zie figuur 3.1).  

 

Voor de functies winkelen en horeca kunnen delen van de overige deelgebieden ook worden 

betrokken als acceptabele overloopgebieden. Daarvoor geldt een acceptabele loopafstand van 

200 tot 600 m. Gezien de kleinschaligheid van het centrum is een acceptabele loopafstand van 

circa 200 hier het meest waarschijnlijk (zie figuur 3.2). 

 

Supermarktbezoekers kennen over het algemeen een zeer beperkte acceptabele loopafstand. 

Overloop voor de supermarkt is daarom beperkt tot de directe omgeving van de supermarkt. 
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Figuur 3.1: Acceptabele loopafstand wonen (circa 100 m) 

 

 

 
Figuur 3.2: Acceptabele loopafstand winkelen en werken (circa 200 m) 
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Bestaande restcapaciteit op de maatgevende momenten 

Bij het bepalen van de restcapaciteit wordt uitgegaan van een maximale bezettingsgraad van 

85% gemiddeld in een deelgebied. Daarnaast wordt rekening gehouden met een 

onzekerheidsmarge van 20%, omdat de tellingen een momentopname zijn. Er is onderscheid 

gemaakt naar de werkdag overdag (blauwe zone geldig), de zaterdagmiddag (blauwe zone 

geldig) en de vrijdag/zaterdagavond (maatgevend moment voor de parkeervraag van de nieuwe 

ontwikkeling en blauwe zone niet geldig). De restcapaciteit is onderverdeeld naar capaciteit 

binnen 100 m waar de blauwe zone geldig is, capaciteit binnen 100 m waar de blauwe zone niet 

geldig is en capaciteit tussen 100 en 200 m. 

 

 werkdag 

overdag 

zaterdag  

middag 

vrijdag/zaterdag 

avond 

Binnen 100 m (blauw) 15 27 19* 

Binnen 100 m (niet-blauw) 0 5 8 

Tussen 100 en 200 m (blauw) 0 6 7 

Tussen 100 en 200 m (n-b) 3 14 20 

Totaal 18 52 54 

* In de avonden is de blauwe zone niet geldig, waardoor deze parkeerplaatsen ook voor lang parkeren 

kunnen worden gebruikt. 

 

Onderverdeeld naar potentiële parkeerders en verrekend met de onzekerheidsmarge worden 

volgende aantallen gebruikt bij het bepalen van de minimale parkeeroplossing per scenario.  

 

 werkdag 

overdag 

zaterdag  

middag 

vrijdag/zaterdag 

avond 

Bewoners 12 25,6 21,6 

Overige parkeerders 2,4 16 21,6 

Totaal 14,4 41,6 43,2 

 

Er wordt bij de verrekening tevens rekening gehouden met kort en lang parkeren vanwege de 

blauwe zone. 
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3.4.4 Parkeeroplossing scenario 1 

In ontwikkelscenario 1 is de parkeervraag als volgt verdeeld: 

  
werkdag 

overdag 

zaterdag 

middag 

vrijdag/zaterdag 

avond 

bewoners 22,4 26,9 35,8 

bezoekers van bewoners 1,9 5,8 9,6 

winkelpersoneel 2,1 3,5 1,4 

winkelbezoekers 27,6 46,0 18,4 

horecapersoneel 1,7 2,7 6,7 

horecabezoekers 6,7 10,8 26,9 

Totaal 62,4 95,7 98,8 

 

Omvang parkeergarage 

Een parkeergarage van 99 parkeerplekken biedt voldoende parkeercapaciteit voor de 

parkeervraag van de nieuwe functies, zonder overloop naar de omgeving. 

 

Indien de beschikbare parkeercapaciteit in de omgeving wordt verrekend, dan is een 

parkeergarage met een omvang van 56 parkeerplekken voldoende. 

 

3.4.5 Parkeeroplossing scenario 2 

In ontwikkelscenario 2 is de maximale parkeervraag van het plan 180 parkeerplaatsen op 

zaterdagavond. De verdeling op de zaterdagavond en andere maatgevende momenten is als 

volgt: 

  
werkdag 

overdag 

zaterdag  

middag 

vrijdag/zaterdag 

avond 

bewoners 32,6 37,4 49,0 

bezoekers van bewoners 3,8 11,5 19,2 

winkelpersoneel 5,0 8,3 1,8 

winkelbezoekers 37,6 62,6 24,6 

horecapersoneel 4,3 6,8 17,1 

horecabezoekers 17,1 27,3 68,3 

Totaal 100,4 153,9 180,0 

 

Omvang parkeergarage 

Een parkeergarage van 180 parkeerplekken biedt voldoende parkeercapaciteit voor de 

parkeervraag van de nieuwe functies, zonder overloop naar de omgeving. 
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Indien de beschikbare parkeercapaciteit in de omgeving wordt benut, dan is een parkeergarage 

met een omvang van 137 parkeerplekken voldoende. 

Indien daarbij tevens rekening wordt gehouden met de theoretisch extra beschikbaar komende 

restcapaciteit op de werkdagavond en de zaterdagavond van respectievelijk 9 en 13 plekken, dan 

is een parkeergarage met een omvang van 124 parkeerplekken voldoende. 

 

3.4.6 Parkeeroplossing scenario 3 

In ontwikkelscenario 3 is de maximale parkeervraag van het plan 225 parkeerplaatsen op 

zaterdagavond. De onderverdeling op verschillende momenten is als volgt: 

  
werkdag 

overdag 

zaterdag  

middag 

vrijdag/zaterdag 

avond 

bewoners 45,8 56,6 76,5 

bezoekers van bewoners 2,9 8,6 14,4 

winkelpersoneel 16,4 27,3 1,8 

winkelbezoekers 41,4 68,9 24,6 

horecapersoneel 5,4 8,6 21,4 

horecabezoekers 21,4 34,3 85,7 

Totaal 133,3 204,3 224,4 

 

 

Omvang parkeergarage 

Een parkeergarage van 225 parkeerplaatsen biedt voldoende parkeercapaciteit voor de 

parkeervraag van de nieuwe functies, zonder overloop naar de omgeving. Echter, er dient 

rekening te worden gehouden met het verdwijnen van de 32 bestaande plekken op het Kampje. 

Dit betekent dat de parkeergarage een omvang moet hebben van 257 parkeerplekken. 

 

Indien de beschikbare parkeercapaciteit (exclusief het Kampje) in de omgeving wordt benut, dan 

is een parkeergarage met een omvang van 214 parkeerplekken voldoende. 

Indien daarbij tevens rekening wordt gehouden met de theoretisch extra beschikbaar komende 

restcapaciteit op de werkdagavond en de zaterdagavond van respectievelijk 9 en 13 plekken, dan 

is een parkeergarage met een omvang van 201 parkeerplekken voldoende. 

 

3.4.7 Parkeeroplossing variant 1a 

Omdat bij variant 1a sprake is van een kleinere supermarktuitbreiding, die geen onderdeel 

uitmaakt van de ontwikkellocatie, kan de parkeergarage bij de ontwikkellocatie kleiner worden 

uitgevoerd. Een parkeergarage van 80 parkeerplekken volstaat dan.  
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Indien de beschikbare parkeercapaciteit in de omgeving wordt benut (rekening houdend met het 

eveneens medegebruiken van de restcapaciteit voor de uitbreiding van de bestaande 

supermarkt) dan is een parkeergarage met een omvang van 43 parkeerplekken voldoende. 

 

De parkeervraag van de uitbreiding van de bestaande supermarkt dient ook op eigen terrein te 

worden opgelost. De parkeergarage bij de ontwikkellocatie ligt daarvoor op een te grote afstand. 

Ook bij het haventje geldt dat extra parkeerruimte alleen gevonden kan worden in een gebouwde 

voorziening. Dit betekent een parkeergarage met 17 parkeerplekken. 

 

In de directe omgeving van het haventje is op het maatgevende moment - de zaterdagmiddag 

voor deze functie – geen restcapaciteit beschikbaar om de parkeervraag op alternatieve wijze op 

te vangen. 

 

3.4.8 Parkeeroplossing variant 1b 

Variant 1b heeft een parkeervraag die even groot is als ontwikkelscenario 1. Dit betekent dat een 

parkeergarage van 99 parkeerplekken of – indien restcapaciteit benut kan worden – een 

parkeergarage van 56 plekken.  

 

Door de functiewijziging van de supermarkt bij het haventje naar detailhandel wordt een afname 

in de parkeervraag op de werkdagavond en de zaterdagavond van respectievelijk 10 en 14 

parkeerplaatsen gerealiseerd. Echter, op de zaterdagmiddag verandert de parkeervraag/ 

restcapaciteit niet. Daarmee wordt de zaterdagmiddag het maatgevende moment bij het 

eventuele benutten van de restcapaciteit in het centrum. Voor de zaterdagmiddag is de 

parkeervraag voor de parkeergarage, inclusief benutting van de restcapaciteit, 55 plekken. 

 

3.4.9 Aandachtspunt parkeergarage alle ontwikkelscenario’s 

Als er geen betaald parkeren geldt en de parkeergarage is goed ontworpen (bijvoorbeeld geen 

krappe bochten, geen pilaren op verkeerde plekken, voldoende licht, voldoende overzichtelijk, 

voldoende opgangen direct naar de faciliteiten/woningen) dan zal een parkeergarage goed 

gebruikt worden. Een parkeergarage heeft dan tevens een aantrekkende werking op bestaande  

parkeerders uit de omgeving. 

 

Bij geen regulering zal een deel van de langparkeerders (inclusief bewoners zonder ontheffing) 

die nu in deelgebieden A, B, C en D staan naar de parkeergarage uitwijken. Ook langparkeerders 

van de nieuwe functies (personeel en bewoners) zullen als eerste gebruik maken van de 

parkeerplaatsen in de garage. Daarmee is voor kort parkeren niet of nauwelijks parkeerruimte 

beschikbaar in de garage. Bezoekers van de winkels, horeca en/of supermarkt zullen echter niet 

in de woonwijken rond het centrum parkeren en uitwijken naar andere winkelcentra. Voor alle 

scenario’s is dit een ongewenste situatie. 

 

Een vorm van parkeerregulering in de parkeergarage is nodig om voldoende ruimte beschikbaar 

te houden voor kort parkeren.  
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Voorbeelden waarmee dit te reguleren valt zijn: 

 

• beperken van de parkeerduur op bepaalde momenten door het op te nemen in de blauwe 

zone; 

• invoeren van betaald parkeren in de garage (met bijvoorbeeld de eerste twee uur gratis). 

 

Omdat met name de avonden maatgevend worden, is het aan te bevelen de eindtijd van de 

blauwe zone (maandag tot en met zaterdag) te verlengen van 18:00 uur naar 20:00 uur en de 

parkeerregulering in de parkeergarage daarop af te stemmen. 

 

Een aandachtspunt is de nieuwe langparkeerders een plek te geven (bewoners en werknemers 

van de nieuwe ontwikkelingen). Dat kan bijvoorbeeld door die groepen een aantal 

ontheffingen/vergunningen te geven voor de parkeergarage. 

 

In dit kader speelt tevens het idee om de blauwe zone uit te breiden naar buiten het 

centrumgebied. Dit legt meer druk op het langparkeren in het centrum. De aantallen 

langparkeerders worden er immers niet minder door. Een eventuele uitbreiding kan alleen in de 

woonwijken eromheen. Dat is voor een blauwe zone niet de meest logische plek want in een 

woonwijk is niet het doel de doorstroming van het kortparkeren te faciliteren. Dat is het doel voor 

het winkelgebied. Uitbreiding van het blauwe zonegebied maakt het centrum minder aantrekkelijk 

voor bezoekers die wat langer in het centrum willen verblijven, wat tegenstrijdig is met de 

ambities van de gemeente.  
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4 Huidige verkeerssituatie centrumgebied 

4.1 Verkeersschouw 

Om een goed beeld te krijgen van de maatgevende verkeerssituatie is een verkeersschouw 

uitgevoerd. In overleg met de gemeente is dit gedaan gedurende de ochtendspits vóór 8:00 uur. 

De verkeersschouw is uitgevoerd op twee ochtenden en richtte zich met name op de Dorpsstraat, 

de Kerkstraat en de Vondelstraat. 

 

Algemeen beeld: rustig dorpscentrum 

Het algemene beeld is een rustig centrum in de ochtendspits.  

 

Scholieren 

Rond 8 uur zijn veel scholieren op pad, die op de Dorpsstraat verzamelen en via de Dorpsstraat 

naar de N522 fietsen. De Dorpsstraat zelf is relatief smal waardoor er beperkt ruimte is voor 

tegemoetkomende auto’s (de Dorpsstraat is eenrichtingsverkeer vanaf de Gijsbrecht van 

Aemstelstraat) en fietsers. Echter, door de beperkte intensiteit en lage snelheden levert dit geen 

directe conflictsituaties op. 

 

Laden en lossen Dorpsstraat 

Formeel is de Dorpsstraat gesloten voor vrachtverkeer. Hier lijkt echter niet op te kunnen worden 

gehandhaafd, omdat anders de winkels en de supermarkt in de Dorpsstraat moeilijk bevoorraad 

kunnen worden. 

 

Op de donderdagochtend was de Dorpsstraat volledig geblokkeerd door vrachtverkeer. Mogelijk 

dat dit op andere dagen ook het geval is. In eerste instantie stond er 1 en later stonden er 2 grote 

vrachtwagens achter elkaar (beide ten behoeve van de Plus supermarkt, zie foto’s). Overig auto- 

en vrachtverkeer (bijvoorbeeld de keukenboer op de foto) moest daardoor wachten. Voor de 

verkeerscirculatie is dit een ongewenste situatie. 

 

Fietsers en scooters, waaronder de vele scholieren, moesten vanwege het laden en lossen over 

de trottoirs rijden. Doordat er geen niveauverschil is tussen rijbaan en trottoir levert gaat dit 

relatief eenvoudig maar het is een ongewenste situatie. Het trottoir is smal op sommige punten 

en er zijn diverse obstakels op het trottoir aanwezig, zoals fietsnietjes, lantaarnpalen en 

plantenbakken. Dit levert een risico op eenzijdige ongevallen en aanrijdingen met voetgangers. 

Het is daarom verkeerkundig een ongewenste situatie.  
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Geconstateerd is dat ander bevoorradingsverkeer ook rijdt naar het centrum via de aansluiting 

van de Jacob van Ruisdaelstraat en vervolgens door het dorp naar het centrum. Waarschijnlijk 

omdat de chauffeur reeds bekend is met de blokkade van de Dorpsstraat. 

 

 

 

Kerkbrug 

De Kerkbrug is een smalle brug die het 

zuidelijke deel van Ouderkerk aan de Amstel 

verbindt met het centrum. Om de stromen 

scholieren die gebruik maken van deze brug 

niet te laten conflicteren met autoverkeer, is de 

brug op schoolspitstijden afgesloten door 

middel van een paal. De paal wordt dagelijks 

handmatig gedurende de schoolspitstijden 

geplaatst. Middels bebording (zie foto rechts) 

wordt de afsluiting aan het verkeer kenbaar 

gemaakt.  

 

De hoeveelheid verkeer die gebruik maakte van 

de Kerkbrug in de spitsen (buiten de 

schoolspitsen) was beperkt. Dit blijkt tevens uit 

de uitgevoerde kordonmeting (zie volgende 

paragraaf). 



   

Naar een duurzame parkeer- en verkeerssituatie voor het centrum van Ouderkerk a/d Amstel Pagina 23 

16074, versie: definitief, 20 maart 2017 

NB Het verhogen van kwaliteit en veiligheid voor langzaam verkeer op de Kerkbrug en de 

aansluitende routes is een ambitie van de gemeente, waar nader onderzoek naar wordt 

uitgevoerd. 

 

Overige bijzonderheden 

Tijdens de schouwen zijn geen andere bijzondere verkeerssituaties geconstateerd. 

4.2 Verkeersstromen door het centrum  

Met behulp van een kordonmeting is het doorgaande, bestemmings- en herkomstverkeer in het 

centrumgebied bepaald. Het kordon is weergegeven in figuur 4.1. De stippellijn in de figuur geeft 

het gesloten kordon aan en de stippen geven de wegen aan die dat kordon doorsnijden. Alle 

verkeer dat op die punten het kordon passeert (in en uit) wordt geregistreerd. Omdat het een 

gesloten kordon is zijn er geen andere locaties waar verkeer het kordon in of uit kan rijden. 

 

Het kordononderzoek is uitgevoerd twee verschillende dagen gedurende zowel de 

ochtendspitsen als de avondspitsen: Op dinsdag 4 oktober 2016 en donderdag 6 oktober 2016.  

 

Technische resultaten van de kordonmeting zijn te vinden in bijlage B. 

 

 
Figuur 4.1: Kordon centrumverkeer met de registratielocaties 
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Uit de kordonmeting worden de volgende conclusies getrokken: 

 

• Uit de kordonmetingen blijkt dat gemiddeld iets minder dan 30% van het verkeer door het 

centrum doorgaand verkeer betreft.  

• Het gaat gemiddeld om circa 110 voertuigen per uur door het centrum in de ochtendspits en 

180 voertuigen per uur in de avondspits. 

• De intensiteit op de Kerkbrug is gemiddeld 78 voertuigen per uur in de ochtendspits en 138 

voertuigen per uur in de avondspits. 

• De avondspits is drukker dan de ochtendspits. Dit geldt zowel voor bestemmingsverkeer als 

doorgaand verkeer.  

• De bij de verkeersschouw geconstateerde relatief rustige verkeerssituatie wordt bevestigd 

door de kordonmeting. De aantallen zijn in absolute zin beperkt te noemen. De drukste 

locatie is de Hoger Einde-Zuid nabij de aansluiting op de N522 met gemiddeld 215 mvt/uur in 

de ochtendspitsperiode en 310 mvt/uur in de avondspitsperiode (beide richtingen samen) en 

als uitschieter donderdagmiddag tussen 17 en 18 uur met 425 mvt/uur. De avondspits is 

maatgevend. 
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5 Toekomstige situatie 

5.1 Verkeersgeneratie per scenario 

Voor de drie scenario’s en de twee varianten zijn de te verwachten verkeerstoenamen berekend 

op basis van de meest recente kengetallen van het CROW. Voor de (vooralsnog als worst-case 

uitgangspunt genomen) dure appartementen is dit gemiddeld 7,6 mvt/etmaal per woning, de 

supermarkt genereert gemiddeld 73,8 mvt/etmaal per 100 m2 bvo en de winkels (functie 

dorpscentrum) gemiddeld 51,9 mvt/etmaal per 100 m2 bvo. Van de functie horeca (restaurant) 

zijn geen algemene kencijfers beschikbaar. Bovendien zit er daar een zeer grote variatie in. Op 

basis van literatuur schatten wij een gemiddelde verkeersgeneratie in van 25 mvt/etmaal per 100 

m2 bvo. De berekeningen leveren per scenario/variant een geschatte verkeersgeneratie op per 

weekdagetmaal in twee richtingen (afgerond op 100-tallen). 

 

Normaal gesproken is de intensiteit op de gemiddelde werkdag (werkdagetmaal) circa 11% hoger 

dan het weekdag etmaalgemiddelde. Echter, omdat hier vooral sprake is van verkeersgeneratie 

door de supermarkt en winkelfuncties is dit patroon hier niet van toepassing. Dit geldt ook voor de 

restaurantfunctie. 

 

Om inzicht te krijgen in het effect op de drukste spitsperiode (de avondspits) is de 

etmaalintensiteit omgerekend naar de drukste avondspitsuur.  

 

Dit levert de volgende intensiteiten op: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

 Verkeersgeneratie 

 mvt/etmaal mvt/avondspitsuur 

Scenario 1 1.400 110 

 Variant 1a 700 60 

 Variant 1b 1.200 200 

Scenario 2 1.900 170 

Scenario 3 2.400 220 



   

Naar een duurzame parkeer- en verkeerssituatie voor het centrum van Ouderkerk a/d Amstel Pagina 26 

16074, versie: definitief, 20 maart 2017 

5.2 Toename spitsverkeer per route 

Het verkeer van en naar de nieuwe ontwikkelingen rijdt via verschillende routes (figuur 4.2). 

 

 
Figuur 4.2: Routes van/naar ontwikkellocatie 

 

Op basis van de verhouding tussen de huidige verkeersstromen wordt dit geschat op de 

volgende verdeling: 

 

Route van/naar Percentage verkeer 

Hoger Einde-Zuid 39% 

Kerkbrug 19% 

Julianalaan 26% 

Prins Bernhardlaan 16% 

 

Dit betekent de volgende toename per scenario per punt: 

 Routes van/naar (mvt/uur) drukste avondspitsuur 

 Hoger Einde-Zuid Kerkbrug Julianalaan Pr. Bernhardlaan 

Scenario 1 51 25 34 20 

 Variant 1a 23 11 16 9 

 Variant 1b 43 21 29 17 

Scenario 2 66 32 45 27 

Scenario 3 86 42 58 35 
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In scenario 3, het scenario dat het meest verkeer genereert, betekent dit dat de aansluiting bij 

Hoger Einde-Zuid 86 extra voertuigen te verwerken krijgt ten opzichte van de huidige gemeten 

piekintensiteit in de avondspitsen van 310 en 425 mvt/uur. Door het eenrichtingsverkeer op de 

Dorpsstraat zorgt dit in voor circa 68 voertuigen richting het centrum via de Dorpsstraat en circa 

18 richting de N522 via de Vondelstraat.  

 

Voor de wegen binnen het studiegebied leveren de extra verkeersbewegingen geen 

onacceptabel hoge verkeersintensiteit op voor de functie die deze wegen hebben. Deze vallen 

binnen de marges voor een verblijfsgebied. 

 

Het valt buiten deze studie om te bepalen of de bestaande verkeersregeling bij de N522 deze 86 

extra verkeersbewegingen kan verwerken. Dit kruispunt, de langzaam verkeersstromen en de 

VRI gaan na 2017 aangepast worden in het kader van de vervanging van de Amstelbrug. De 

effecten van de centrumontwikkelingen dienen meegenomen te worden bij het ontwerp van de 

nieuwe verkeersoplossing op dit kruispunt. 

5.3 Laden en lossen Dorpsstraat 

In de huidige situatie is sprake van een ongewenste laad- en lossituatie op de Dorpsstraat. Dit 

leidt ertoe dat ander bevoorradingsverkeer om moet rijden via de Vondelstraat of via de Jacob 

van Ruisdaelweg en de Wilhelminalaan, Emmalaan of andere woonstraten buiten het 

centrumgebied. 

 

Als er in de toekomst geen maatregelen worden genomen om de Dorpsstraat in de ochtend vrij te 

houden blokkades door bevoorradingsverkeer dan zal, bij ontwikkelingen, het andere 

bevoorradingsverkeer van en naar de mogelijke nieuwe functies vaker moeten omrijden via de 

alternatieve routes. Bij de varianten 1b, 2 en 3 zal het bevoorraden van de supermarkt bij het 

haventje niet meer aan de orde zijn, waardoor dit laad- losprobleem wordt opgelost. 

 

Het is gewenst de laad- en losproblematiek bij de Plus supermarkt op te lossen. Te denk valt aan 

het realiseren van een laad- en losstrook die de doorgaande route niet blokkeert. 

 

In het centrum is geen venstertijd van toepassing. Het laden en lossen bij de Plus vindt plaats 

tijdens de ochtendschoolspits. Om potentiële conflicten tussen fietsende scholieren en 

manoeuvrerende vrachtwagens en/of rolkarren is aan te bevelen dit op te lossen, bijvoorbeeld 

door tijdens de schoolspits het laden en lossen van vrachtwagens te verbieden. 

 

Voor het laden en lossen op de Dorpsstraat geldt in algemene zin dat maatregelen reeds in de 

huidige situatie gewenst zijn en dat dit niet afhankelijk is van de eventuele nieuwe 

centrumontwikkeling. 
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Bijlage A: Richtlijnen en kencijfers 

Voor deze studie zijn de volgende parkeerkencijfers, verkeersgeneratiecijfers en 

aanwezigheidspercentages gehanteerd: 

 

 
 

De invulling van het type horeca is nog niet bekend. Voor de mogelijke invulling van de functie horeca is 

daarom gekozen voor het type restaurant. De restaurantfunctie kent de hoogste parkeerkencijfers en levert 

daarmee een worst-case op in de berekeningen. 

 

De gehanteerde kencijfers zijn gebaseerd op de kencijfers van het CROW (ASVV 2012) en tot stand 

gekomen in samenspraak met de gemeente Ouder-Amstel. De kencijfers liggen binnen de marges die het 

CROW hanteert met uitzondering van de functie horeca (restaurant). Hiervoor is in overleg met de 

gemeente gekomen tot een kencijfer van 14, wat buiten de marges de richtlijnen (10 -12) ligt.  

 

 

  

Parkeerkencijfers, verkeersgeneratie en aanwezigheidspercentages

typering:

stedelijkheidsgraad 4 (weinig stedelijk)

centrumgebied

Parkeerkencijfer Verkeersgeneratie

appartementen (duur segment) 1,7 per woning waarvan 0,3 bezoek 7,6 per woning

winkels (dorpscentrum) 3,3 per 100 m2 bvo 51,9 per 100 m2 bvo

fullservice supermarkt middensegment 3,3 per 100 m2 bvo 73,8 per 100 m2 bvo

horeca (restaurant) 14 per 100 m2 bvo 25 per 100 m2 bvo

Aanwezigheidspercentages

w.o. w.m. w.a. w.n. za.m. za.a. zo.m.

wonen bewoner 50% 50% 90% 100% 60% 80% 70%

wonen bezoeker 10% 20% 80% 0% 60% 100% 70%

detailhandel 30% 60% 10% 0% 100% 0% 0%

supermarkt 30% 60% 40% 0% 100% 40% 0%

horeca 5% 25% 90% 0% 40% 100% 40%

kantoren 100% 100% 5% 0% 0% 0% 0%
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In de richtlijnen van het CROW worden de volgende parkeerkencijfers gehanteerd voor specifieke typen 

woningen, bedrijvigheid en zorgfuncties: 

 

 

  

type woning parkeerkencijfer per woning waarvan bezoekers

koop, vrijstaand 1,4-2,2 0,3

koop, 2-onder-1-kap 1,3-2,1 0,3

koop, tussen/hoek 1,1-1,9 0,3

koop, etage, duur 1,2-2,0 0,3

koop, etage, midden 1,0-1,8 0,3

koop, etage, goedkoop 0,9-1,7 0,3

huurhuis, vrije sector 1,1-1,9 0,3

huurhuis, sociale huur 0,9-1,7 0,3

huur, etage, duur 1,0-1,8 0,3

huur, etage, midden/goedkoop 0,7-1,5 0,3

kamerverhuur, zelfstansig (niet-studenten) 0,5-0,6 0,2

kamerverhuur, studenten, niet-zelftandig 0,2-0,3 0,2

aanleunwoning en serviceflat 0,8-1,3 0,3

type bedrijvigheid parkeerkencijfer per 100 m2 bvo waarvan bezoekers

kantoor (zonder baliefunctie) 1,6-2,1 5%

commerciele dienstverlening (kantoor met baliefunctie) 2,2-2,7 20%

bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief (industrie, lab, werkplaats) 1,3-1,8 5%

bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief (loods, opslag, transport) 0,4-0,9 5%

bedrijfsverzamelgebouw (gelijkwaardige mix van bovenstaande) 1,1-1,6

type zorg parkeerkencijfer waarvan bezoekers

huisartsenpraktijk (-centrum) 2,0-2,5 per behandelkamer 57%

apotheek 2,1-2,6 per apotheek 95%

fysiotherapiepraktijk 1,1-1,6 per behandelkamer 57%

consultatiebureau 1,2-1,7 per behandelkamer 50%

concultatiebureau voor ouderen 1,2-1,4 per behandelkamer 38%

tandartsenpraktijk (-centrum) 1,4-1,9 per behandelkamer 47%

gezondheidscentrum 1,4-1,9 per behandelkamer 55%

verpleeg- en verzorgingstehuis* 0,5-0,7 per wooneenheid 60%

*Van deze functie kunnen alleen globale kencijfers verkeersgeneratie gegeven worden.

 Bij het toepassen van deze cijfers moet een forse marge in acht worden genomen.
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Bijlage B: Technische resultaten kordonmeting 

Gebied en kordonpunten: 

 

001: Hoger Einde-Zuid 

002: Kerkbrug 

003: Dorpsstraat 

004: Prinses Beatrixlaan / Prins Bernhardlaan 

     (kordonpunt 4 betreft een samengevoegd meetpunt over het kruispunt) 

 

 

 

Gemeten richtingen: 

 

ki: kordon in 

ku: kordon uit 
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Matrix doorgaand, herkomst- en bestemmingsverkeer (voertuigen). 

 

Dinsdag 4 oktober 2016 

 

Periode: 0700 uur tot 1000 uur. 

 

In totaal zijn 1208 ritten geregistreerd waarvan: 

359 (30%) doorgaande ritten, 403 (33%) herkomstritten en 446 (37%) bestemmend. 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

Van     Naar post                                               

post    001-ku 002-ku 003-ku 004-ku         Doorg Bestem Totaal 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

001-ki       0     43     52     15           110    191    301 

002-ki      50      2     26      3            81     37    118 

003-ki      81     32      4      7           124    119    243 

004-ki      41      0      3      0            44     99    143 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                     446    805 

Doorg      172     77     85     25           359               

Herkom     192     45    103     63    403          1208        

Totaal     364    122    188     88    762                 1567 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Periode: 1500 uur tot 1800 uur. 

 

In totaal zijn 1848 ritten geregistreerd waarvan: 

510 (28%) doorgaande ritten, 713 (39%) herkomstritten en 625 (34%) bestemmend. 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

Van     Naar post                                               

post    001-ku 002-ku 003-ku 004-ku         Doorg Bestem Totaal 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

001-ki       1     90    114      4           209    293    502 

002-ki      53      1     41      4            99     58    157 

003-ki      65     51      1      8           125    125    250 

004-ki      73      3      1      0            77    149    226 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                     625   1135 

Doorg      192    145    157     16           510               

Herkom     244    108    263     98    713          1848        

Totaal     436    253    420    114   1223                 2358 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

Matrix doorgaand, herkomst- en bestemmingsverkeer (voertuigen). 

 

Donderdag 6 oktober 2016 

 

Periode: 0700 uur tot 1000 uur. 
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In totaal zijn 1179 ritten geregistreerd waarvan: 

315 (27%) doorgaande ritten, 437 (37%) herkomstritten en 427 (36%) bestemmend. 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

Van     Naar post                                               

post    001-ku 002-ku 003-ku 004-ku         Doorg Bestem Totaal 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

001-ki       0     42     64      4           110    211    321 

002-ki      54      2     26      0            82     48    130 

003-ki      86     20      1      2           109    127    236 

004-ki      11      1      1      1            14     41     55 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                     427    742 

Doorg      151     65     92      7           315               

Herkom     149     39    106    143    437          1179        

Totaal     300    104    198    150    752                 1494 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Periode: 1500 uur tot 1800 uur. 

 

In totaal zijn 1890 ritten geregistreerd waarvan: 

560 (30%) doorgaande ritten, 699 (37%) herkomstritten en 631 (33%) bestemmend. 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

Van     Naar post                                               

post    001-ku 002-ku 003-ku 004-ku         Doorg Bestem Totaal 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

001-ki       0     80    120     10           210    287    497 

002-ki      73      2     55      8           138     42    180 

003-ki      62     55      4      7           128    163    291 

004-ki      76      4      4      0            84    139    223 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                     631   1191 

Doorg      211    141    183     25           560               

Herkom     220     96    282    101    699          1890        

Totaal     431    237    465    126   1259                 2450 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 
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Aantal geregistreerde voertuigen per waarnemingspost. 

 

 

Dinsdag 4 oktober 2016 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Tijd           Waarnemingspost                                                

Van  - tot     001-ki 001-ku 002-ki 002-ku 003-ki 003-ku 004-ki 004-ku Totaal 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

0700 - 0800        69     87     39     40     47     47     32     28    389 

0800 - 0900       106    165     24     15    121     64     68     39    602 

0900 - 1000       126    112     55     67     75     76     43     21    575 

                                                                              

Totaal            301    364    118    122    243    187    143     88   1566 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Tijd           Waarnemingspost                                                

Van  - tot     001-ki 001-ku 002-ki 002-ku 003-ki 003-ku 004-ki 004-ku Totaal 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1500 - 1600       162    122     23     30     85    132     51     35    640 

1600 - 1700       160    140     63    103     71    144     62     42    785 

1700 - 1800       180    174     71    120     94    144    113     37    933 

                                                                              

Totaal            502    436    157    253    250    420    226    114   2358 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

Donderdag 6 oktober 2016 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Tijd           Waarnemingspost                                                

Van  - tot     001-ki 001-ku 002-ki 002-ku 003-ki 003-ku 004-ki 004-ku Totaal 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

0700 - 0800        75     74     44     29     39     38     13     35    347 

0800 - 0900       110    141     25     15    116     79     21     62    569 

0900 - 1000       136     85     61     58     81     81     21     53    576 

                                                                              

Totaal            321    300    130    102    236    198     55    150   1492 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Tijd           Waarnemingspost                                                

Van  - tot     001-ki 001-ku 002-ki 002-ku 003-ki 003-ku 004-ki 004-ku Totaal 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

1500 - 1600       137     94     25     33     82    149     47     39    606 

1600 - 1700       130    137     66     98     97    139     61     37    765 

1700 - 1800       230    195     89    103    112    177    115     50   1071 

                                                                              

Totaal            497    426    180    234    291    465    223    126   2442 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 


