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Inhoud



• Momenteel wordt door de gemeente Ouder-Amstel, in samenwerking met onder andere K4, gewerkt aan een 
kwalitatieve impuls voor het centrum van Ouderkerk aan de Amstel.

• Het succes van dit plan hangt mede af van het verbeteren en versterken van de centrumstructuur en een veilige 
verkeersstructuur die de bereikbaarheid van het dorpscentrum waarborgt.

• Om de centrumstructuur te verbeteren wordt gedacht aan het verplaatsen van de supermarkt Plus. Voor het al 
dan niet verplaatsen van de supermarkt zijn een aantal locaties in beeld, zoals het Graskeienterrein en de 
Rabobank-locatie.

• Daarnaast wordt overwogen verkeersmaatregelen door te voeren op de verkeersroute Kerkstraat – Kerkbrug –
Rondehoep Oost, waarvan de meest ingrijpende opties zijn de invoering van eenrichtingsverkeer of de route 
geheel afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.

• Rho adviseurs is gevraagd om de effecten van bovengenoemde maatregelen te onderzoeken.
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1. Aanleiding



2. Doelstelling/vraagstelling

Dit onderzoek is erop gericht de economische informatie boven water te tillen, zodat goed gefundeerde besluiten 
kunnen worden genomen over:

• Het al dan niet verplaatsen van de supermarkt.
• Een keuze voor een oplossingsmodel voor de verkeersroute Kerkstraat – Kerkbrug – Rondehoep Oost.

De onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd:
1. Wat zijn de gevolgen voor de detailhandelsstructuur als de supermarkt verplaatst naar het Kampje of een 

andere locatie in het centrum (bijvoorbeeld het ‘graskeienterrein’)?
2. Wat zijn de gevolgen voor de detailhandelsstructuur als de supermarkt niet verplaatst?
3. Wat zijn de gevolgen van mogelijke verkeersmaatregelen in de Kerkstraat en op de Kerkbrug voor de 

detailhandelsvoorzieningen in het centrum?

Daartoe is het noodzakelijk inzicht te hebben in het consumentgedrag van bezoekers van het centrumgebied:
• Waar komen de klanten van de winkels in het centrumgebied van Ouderkerk aan de Amstel vandaan?
• Wat is de vervoerswijze van klanten/bezoekers aan het centrum aan het centrumgebied? 
• Wat is het combinatiebezoek tussen winkels in het centrumgebied?
• Wat zijn de sterke en zwakke punten van het centrumgebied?
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3. Methoden van onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een aantal elementen:

• Een klantenherkomstonderzoek en onderzoek naar de vervoerwijze van de klanten van 4 winkels in dagelijkse 
goederen in het centrumgebied van Ouderkerk aan de Amstel. Dit onderzoek is uitgevoerd in week 12 van 2018. 
De resultaten van dit onderzoek zijn aangevuld met resultaten van een reeds uitgevoerd 
klantenherkomstonderzoek bij de Plus-supermarkt uit week 40 van 2017. 

• Een consumentenonderzoek naar combinatiebezoek en sterke en zwakke punten van het huidige centrum 
uitgevoerd in week 14 van 2018.
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• Het centrum van Ouderkerk aan de Amstel heeft vooral een verzorgingsfunctie voor de eigen kern als het gaat om de 
dagelijkse boodschappen. 90% van de bestedingen komt uit de eigen gemeente/kern (Koopstromenonderzoek 
Randstad, 2016). De binding aan Ouderkerk is relatief hoog. Slechts minder dan 20% van de bestedingen aan 
boodschappen vanuit inwoners van Ouderkerk aan de Amstel worden buiten Ouderkerk aan de Amstel gedaan. 

• Voor de niet-dagelijkse aankopen is de koopkrachtbinding veel lager en de toevloeiing hoger. Minder dan 25% van de 
bestedingen aan niet-dagelijkse goederen wordt aan Ouderkerk aan de Amstel gebonden (de afvloeiing ligt tussen de 
70% en 80%). 24% van de bestedingen komt uit buurgemeenten of toerisme.
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4. Verzorgingsfunctie Ouderkerk 
aan de Amstel



• Ouderkerk aan de Amstel kent 
twee supermarkten, Jumbo 
(Sluisplein) en Plus (centrum).

• Beide supermarkten zijn 
relatief klein naar moderne 
maatstaven. Een moderne full-
service supermarkt heeft 
tegenwoordig een omvang van 
circa 1.500 m2 vvo.
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5. Analyse winkelstructuur 
Ouderkerk aan de Amstel



• Het totale levensmiddelenaanbod 
(supermarkten en speciaalzaken) 
in Ouderkerk aan de Amstel is 
bijna 700 m² vvo kleiner dan 
gemiddeld voor deze kerngrootte 
=  Nederlandse kernen binnen de 
inwonersklasse 7.500 – 10.000 
inwoners.

• De omvang van het winkelaanbod 
levensmiddelen in het 
centrumgebied is bijna 950 m² 
vvo kleiner dan gemiddeld in 
kernen van deze omvang.
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Benchmarkanalyse 
winkelaanbod levensmiddelen



• De supermarkten in Ouderkerk aan 
de Amstel relatief klein: gemiddeld 
908 m² vvo in Ouderkerk aan de 
Amstel en gemiddeld 1.068 m² vvo
in kernen met een vergelijkbaar 
inwonertal.

• Vooral  de Plus is met 786 m² vvo
klein. 

• De gemiddelde omvang van full-
service supermarkten in centrum 
gebieden van vergelijkbare kernen 
ligt boven de 1.000 m² vvo.
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Benchmark supermarktaanbod

* Full-service supermarkten: Albert Heijn, Boni, Coop, Deen, Dekamarkt, Emté, Jan Linders, Jumbo, Plus, 
Poiesz en Vomar.



• Supermarktketen Plus is met 260 supermarkten een belangrijke speler op de Nederlandse levensmiddelenmarkt. 
Het doel van de supermarktketen is een duurzame bedrijfsvoering waarbij de klant centraal staat en de focus op 
goed eten ligt. De supermarktketen is aan te merken als full-service supermarkt. Een full-service supermarkt 
heeft doorgaans circa 20.000 artikelen. 

• Om aan de toenemende wensen van consumenten te kunnen voldoen (ruim assortiment, gemak, comfort) 
hebben Plus-supermarkten een steeds groter oppervlak nodig (algemene trend / behoefte aan schaalvergroting).

• De gemiddelde omvang van een Plus-supermarkt momenteel ligt op 1.085 m² vvo (Locatus, 2018) en groeit.

• De Plus in Ouderkerk aan de Amstel meet momenteel 786 m² vvo (bron: opgave ondernemer). Dit is 28% kleiner 
dan de gemiddelde Plus-supermarkt. 

• Om te kunnen blijven functioneren binnen de Plus-formule en het volledige assortiment van de supermarkt te 
kunnen presenteren zal deze supermarkt moeten uitbreiden naar een maat van ca. 1.000 – 1.200 m² vvo (dit 
komt overeen met 1.300 tot 1.500 m² bruto-vloeroppervlak; bvo).

• Wanneer de supermarkt niet kan uitbreiden zal deze op termijn niet meer als Plus kunnen functioneren. 
Alternatieve supermarktformules die wel kunnen functioneren bij een winkelomvang van 786 m² vvo zijn Coop 
Compact en Spar. Deze formules hebben een veel mindere aantrekkingskracht voor de consument en trekken 
daardoor veel minder klanten naar het centrumgebied dan een Plus.
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Uitbreidingsbehoefte Plus



• Naast supermarkt Plus zijn in het centrum 
vooral speciaalzaken in dagelijkse 
goederen gevestigd en een aantal winkels 
voor frequent benodigde niet-dagelijkse 
artikelen.

• Het gaat om een bakker, 2 slagers, 2 
drogisterijen, een bloemenwinkel, slijterij, 
groentespeciaalzaak, winkel in 
kantoorartikelen, kaaswinkel en een 
gemakswinkel.

• Het meeste winkelaanbod is 
geconcentreerd in de Dorpsstraat, 
aangevuld met een beperkt aanbod in de 
Kerkstraat.
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Winkelaanbod centrum Ouderkerk 
aan de Amstel



Er zijn 4 aanrijroutes richting het 
centrumgebied:

1. Vanuit noordwestelijke richting, via de 
Burgemeester Stramanweg  Hoger 
Eind-Zuid  Dorpsstraat.

2. Vanuit zuidelijke richting, via Achterdijk 
 Kerkstraat.

3. Vanuit noordoostelijke richting, via 
Koningin Wilhelminalaan  Dorpsstraat.

4. Vanuit zuidoostelijke richting,  via 
Koningin Julianalaan  Dorpsstraat.
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6. Aanrijroutes centrumgebied 
Ouderkerk aan de Amstel



• Om uitspraken te kunnen doen over de gewenste of noodzakelijke ingrepen voor de centrumstructuur is objectieve 
informatie benodigd c.q. er moet inzicht zijn over het daadwerkelijk gerealiseerd koopgedrag in het centrum van 
Ouderkerk aan de Amstel.

• In week 12 is door Rho een postcode-onderzoek uitgevoerd onder de winkeliers in de dagelijkse goederensector (Bakker 
Out, Drogisterij Schumacher, slagerij Stronkhorst en supermarkt Plus). Tijdens deze onderzoeksweek zijn ruim 1.200 
postcodes verzameld.

• Met dit onderzoek is een nauwkeurig beeld ontstaan van de klantherkomst, maar ook over de vervoerswijze van de 
centrumbezoekers.
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7. Resultaten 
klantherkomstonderzoek



• 81% van de klanten komt 
uit de kern Ouderkerk aan 
de Amstel (incl. 
buitengebied van de kern)

• 19% komt van buiten dit 
gebied. Dit is een relatief 
hoog aandeel.
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Herkomst klanten

81%

19%

Ouderkerk ad Amstel elders
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Klantherkomst naar deelgebied

81% van de klanten van het centrumgebied 
komt uit Ouderkerk aan de Amstel:

• 22% komt uit Ouderkerk aan de Amstel-
noord-West (waar het centrumgebied in 
ligt).

• 18% komt uit Ouderkerk aan de Amstel-
Noord-Oost (waar de Jumbo Ligt).

• 28% komt uit Ouderkerk aan de Amstel-
Zuid.

• De rest komt uit het buitengebied.
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Klantaandeel - inwoneraandeel

315 huish. = 5%
222 inw. = 5%
Klantaandeel OadA = 8%

320 huish. = 8%
815 inw. = 9%
Klantaandeel OadA = 8%

975 huish. = 26%
2.195 inw. = 24%
Klantaandeel OadA = 28%

Wanneer het aandeel klanten uit de 
verschillende wijken van Ouderkerk aan de 
Amstel worden afgezet tegen het aandeel 
inwoners/huishoudens ontstaat het volgende 
beeld:

• 28% van de klanten die wonen in 
Ouderkerk aan de Amstel komt uit 
Ouderkerk ad Amstel-Noordwest (bij het 
centrum). Dit is beperkt hoger dan het 
aandeel inwoners dat daar woont (24%).

• 23% van de klanten die wonen in 
Ouderkerk aan de Amstel komt uit 
Ouderkerk ad Amstel-Noordoost. Dit is 
lager dan het aandeel inwoners dat daar 
woont (32%), maar beperkt lager wanneer 
rekening wordt gehouden met de 
aanwezigheid van de Jumbo.

• 35% van de klanten die wonen in 
Ouderkerk aan de Amstel komt uit 
Ouderkerk ad Amstel-Zuid. Dit is beperkt 
hoger dan het aandeel inwoners dat daar 
woont (31%).

• 16% van de klanten die wonen in 
Ouderkerk aan de Amstel komt uit het 
buitengebied. Dit is beperkt hoger dan het 
aandeel inwoners dat daar woont (14%)

• Per saldo kan worden geconcludeerd dat 
het centrumgebied voor alle inwoners uit 
de kern Ouderkerk ad Amstel een 
belangrijke aankoopplaats is voor de 
dagelijkse boodschappen.

1.226 huish. = 33%
2.931 inw. = 32%
Klantaandeel OadA = 23%

1.069 huish. = 28%
2.839 inw. = 31%
Klantaandeel OadA = 35%



Vervoerswijze centrumgebied
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52%48%

met auto zonder auto

Van de klanten van het centrumgebied 
bezoekt 52% het centrum met de auto en 
48% te voet of per fiets.
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Klantherkomst en autogebruik    
naar deelgebied

Het autogebruik varieert sterk naar 
herkomstgebied:
• In Noordwest – nabij het centrum is het 

autogebruik relatief laag < 30%.
• In de overige wijken van Ouderkerk aan de 

Amstel ligt het autogebruik voor het 
bezoek aan het centrum net boven de 
50%.

• Voor de overige gebieden van Ouderkerk 
en voor bezoekers van buiten Ouderkerk 
ligt het autogebruik boven de 70%.
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Aanrijroutes centrumgebied 
Ouderkerk aan de Amstel

15%/29%

14%/26%

16%/30%

8%/16%

Er zijn grofweg 4 aanrijroutes richting het 
centrumgebied. Op basis van het 
klantherkomstonderzoek is per postcode berekend wat 
de kortste en meest logische route is naar het 
centrumgebied voor klanten die met de auto komen. In 
totaal komt 52% van de klanten met de auto naar het 
centrumgebied. Op de kaart is de verdeling te zien van 
de klanten die met de auto zijn gekomen en het 
aandeel van het aantal auto’s:

1. 14% van het totaal aantal klanten en 26% van het 
aantal auto’s komt vanuit noordwestelijke 
richting, via de Burgemeester Stramanweg 
Hoger Eind-Zuid  Dorpsstraat.

2. 15% van het totaal aantal klanten en 29% van het 
aantal auto’s komt vanuit zuidelijke richting, via 
Achterdijk  Kerkstraat.

3. 8% van het totaal aantal klanten en 16% van het 
aantal auto’s komt vanuit noordoostelijke richting, 
via Koningin Wilhelminalaan  Dorpsstraat.

4. 16% van het totaal aantal klanten en 30% van het 
aantal auto’s komt vanuit zuidoostelijke richting, 
via Koningin Julianalaan  Dorpsstraat.



• Een van de voorgestelde verkeersmaatregelen voor het centrumgebied is het aanpassen van de verkeersituatie 
bij de Kerkbrug. Er wordt overwogen om de Kerkbrug geheel af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Op basis 
van het klantherkomstonderzoek wordt geadviseerd om de Kerkbrug niet af te sluiten voor gemotoriseerd 
verkeer. De autobereikbaarheid via de Kerkbrug is voor 15% van het aantal klanten aan het centrum van (groot) 
belang. 28% van de klanten/omzet komt uit het zuidelijke deel van Ouderkerk aan de Amstel.

• Naast de gegevens uit het klantherkomstonderzoek is de autobereikbaarheid om de volgende redenen van 
belang:

• Uit jarenlang consumentenonderzoek blijkt dat afstand en bereikbaarheid het belangrijkste keuzemotief is 
voor een supermarkt (46% van de consumenten kiest voor de dichtstbijzijnde supermarkt als primaire 
supermarkt, Deloitte Consumentenonderzoek, 2017). 

• Daarbij gaat de helft van de consumenten met de auto boodschappen doen (landelijk gemiddelde 49%; in 
Ouderkerk aan de Amstel 52%).

• Mocht de Kerkbrug worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer dan is voor veel consumenten 
supermarkt Jumbo aan het Sluisplein het dichtstbijzijnde alternatief. Het evenwicht tussen beide 
supermarkten kan hierdoor verschuiven, waardoor Plus te maken krijgt met negatieve omzeteffecten. 
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Mogelijke gevolgen wijziging 
verkeerssituatie Kerkbrug

Indicatie omzeteffecten
28% van de klanten in het centrum komt uit Ouderkerk aan de Amstel - Zuid. Uit het klantenherkomstonderzoek blijkt dat 
deze groep 8% meer besteed per bezoek dan het gemiddelde. Hierdoor komt circa 30% van de bestedingen uit Ouderkerk-
Zuid. Ca. 55% van de bezoekers uit dit gebied bezoekt het centrum per auto. Dit leidt tot 17% van de bestedingen. 
Autobezoekers besteden echter substantieel meer (ca. 50%) per bezoek dan niet autobezoekers. Hierdoor kan 
beredeneerd worden dat ca. 25% van de bestedingen in het centrum van autobezoekers uit Ouderkerk-zuid komt. 
Wanneer deze consumenten, omdat men moet omrijden en dan als eerste langs de (grotere) Jumbo komt, tussen de 20% 
en 25% minder in het centrum besteden, leidt dit tot een omzetverlies van tussen de 4% en 6%. Bij gelijkblijvende kosten 
heeft een dergelijk omzeteffect grote invloed op de winstgevendheid van een onderneming. Vanwege de mate van 
combinatiebezoek tussen supermarkt Plus en de omliggende speciaalzaken zullen de omzeteffecten ook optreden bij deze 
speciaalzaken.



8. Resultaten consumentenquêtes

• In week 14 van 2018 zijn op donderdag 5 april en zaterdag 7 april consumentenquêtes afgenomen.

• Met het onderzoek zijn ruim 175 consumenten geënquêteerd. 

• Met dit onderzoek is een inschatting gemaakt van de mate van combinatiebezoek tussen de 
verschillende winkels in het centrum, maar ook is inzichtelijk geworden wat de sterke – en zwakke 
punten zijn van het centrum.
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Herkomst consument

• 76% van de ondervraagden komt 
uit Ouderkerk aan de Amstel.

• Het betreft relatief veel mensen 
uit Amsterdam die, vooral op 
zaterdag het centrum recreatief 
hebben bezocht (mooi weer).

22

Amstelveen
6% Amsterdam

15%

Amsterdam 
Zuidoost

0%

Duivendrecht
1%

De Kwakel
1%

Hoofddorp
1%

Ouderkerk aan 
de Amstel

76%



Vervoerswijze

• Autogebruik is relatief laag op de 
onderzoeksdagen van de enquête.

• Het aandeel fietsers is hoog.

• Verklaring: het mooie weer op 
zaterdag 7 april.
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Lopend
23%

(Brom-)fiets
49%

Auto/motor
20%

Openbaar 
vervoer

4%

geen antwoord
4%



Bezoekmotief

• Het overgrote deel van de 
consumenten komt naar het 
centrum om boodschappen te 
doen.

• In de categorie ‘anders’ zijn vooral 
recreatieve motieven genoemd.
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Om 
boodschappen 

te doen
72%

Om iets 
specifieks te 

kopen
7%

Voor winkel: X
11%

Anders, 
namelijk:

10%



Bezoekmotief
‘Ouderkerkers’

• Voor de groep - inwoners van 
Ouderkerk aan de Amstel is 
eenzelfde patroon herkenbaar.

• Het belangrijkste bezoekmotief is 
boodschappen doen.
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Om boodschappen 
te doen; 76%

Om iets specifieks te 
kopen; 6%

Voor winkel: 9%

Anders, namelijk:
9%



Bezoekfrequentie centrum
‘Ouderkerkers’

• Gemiddeld bezoekt de consument 
die in Ouderkerk aan de Amstel 
woont het centrum 3 keer per 
week.
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Plus bezocht of is van plan Plus te 
bezoeken?

• 88% van de respondenten geeft 
aan dat zij naar de Plus gaan, of 
willen gaan.

• Plus heeft dus een belangrijke 
trekkersfunctie voor het 
centrumgebied.
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Ja
88%

Nee
12%



Is Plus de hoofdreden om het 
centrum te bezoeken?

• Van de 88% die de Plus bezoeken 
geeft 78% aan dat het 
supermarktbezoek ook de 
belangrijkste reden is om naar het 
centrum te komen.
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Ja
78%

Nee
22%

Ja
88%

Nee
12%



Combinatiebezoek
‘Ouderkerkers’

• Meer dan de helft van de 
ondervraagden (58%) geeft 
aan naast Plus geen
speciaalzaken te gaan 
bezoeken of hebben bezocht.

• 42% geeft aan ook (minstens) 
één speciaalzaak te gaan 
bezoeken of hebben bezocht.

• Gemiddeld bezoekt men 2,3 
keer per week een 
speciaalzaak.
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Plus bezocht en 
ook 

speciaalzaken 
bezocht; 42%

Plus bezocht en 
geen 

speciaalzaken 
bezocht; 58%



Combinatiebezoek
‘Ouderkerkers’

• 96% van de bezoekers aan het 
centrum geeft aan de 
supermarkt of minstens één 
van de speciaalzaken te 
bezoeken.

• 52% bezoekt alleen de Plus.

• 37% bezoekt de Plus én  één 
of meerdere speciaalzaken.

• 8% bezoekt alleen één of 
meerdere speciaalzaken en 
niet de supermarkt.
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Plus bezocht en ook 
speciaalzaken 
bezocht; 37%

Plus bezocht 
en geen 

speciaalzaken 
bezocht; 52%

geen Plus bezocht 
wel speciaalzaak 

bezocht; 8%

geen Plus bezocht geen 
speciaalzaak bezocht; 4%



Sterke punten centrum
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

horeca

aantal winkels

kwaliteit winkels

compact

sfeer

Gevraagd is naar de sterke punten 
van het centrumgebied (als open 
vraag):

• Sfeer is het belangrijkste 
sterke punt van het 
centrumgebied.

• Daarnaast wordt de 
compactheid genoemd en in 
iets mindere mate de kwaliteit 
van de winkels.

• Het aantal winkels en de 
horeca worden ook genoemd.



Zwakke punten centrum
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0% 5% 10% 15% 20% 25%

kwaliteit winkels

leegstand

geen

aantal winkels

parkeergelegenheid

• 96% van de consumenten 
geeft aan de supermarkt of 
minstens één van de 
speciaalzaken te bezoeken.

Gevraagd is naar de zwakke punten 
van het centrumgebied (als open 
vraag):

• Relatief veel mensen geven aan 
geen zwak punt te kunnen 
noemen van het centrum.

• Parkeren is het meest genoemde 
zwakke punt gevolgd door het 
geringe aantal aanwezige winkels.

• Opmerkelijk is het noemen van 
leegstand. Er is namelijk 
nauwelijks actuele leegstand. Die 
is er wel beperkt geweest en de 
Blokker is omgezet in een Op=Op 
winkel. Deze vestigt zich vaak in 
leegstaande panden.

• Tenslotte wordt door een klein 
aantal mensen de kwaliteit van de 
winkels genoemd.



Waardering voor het centrum

• De gemiddelde waardering van 
alle centrumbezoekers is een 7,26.

• Slechts 8% geeft het gebied een 
onvoldoende.

• 49% geeft het gebied een 8 of 
hoger.

• De gemiddelde waardering in het 
Koopstromenonderzoek (KSO) 
Randstad  2016 was 7,8.

• Dit was hoger dan de benchmark 
voor vergelijkbare kernen (KSO 
2016: 7,7).
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Waardering voor het centrum
‘Ouderkerkers’

• De gemiddelde beoordeling van de 
‘Ouderkerkers’ is nog iets hoger 
met 7,35.

• De gemiddelde beoordeling van de 
‘niet-Ouderkerkers is 6,75.

• 6% van de Ouderkerkers geeft het 
centrum een onvoldoende en 45% 
een 8 of hoger.
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Wat zijn de gevolgen voor de detailhandelsstructuur als de supermarkt verplaatst naar het Kampje of een andere locatie in het 
centrum?

• Op basis van het klantherkomstonderzoek en de consumentenquêtes kan worden geconcludeerd dat supermarkt Plus een cruciale 
trekker is voor het centrumgebied én dat het centrumgebied functioneert als één geheel. Consumenten maken een rondje door het 
centrum. Speciaalzaken dichtbij de supermarkt worden niet meer of minder in combinatie met de supermarkt bezocht dan 
speciaalzaken die verder van de supermarkt af liggen. Alle speciaalzaken liggen op loopafstand van de supermarkt / 
parkeergelegenheid. Men parkeert één keer in het centrum en bezoekt van daaruit de winkels.

• Gezien het bovenstaande is het vooral van belang dat de supermarkt binnen het centrum blijft / binnen het centrum wordt 
verplaatst en is de exacte locatie binnen het centrum minder van belang.
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Legenda
centrumgebied Ouderkerk aan 
de Amstel

Beth Haim

Op = Op:  
Locatie te klein

Graskeienterrein:
Waarschijnlijk te klein
Bevoorraden probleem

Gemeentehuis: 
Omvang locatie goed
Parkeren aandachtspunt

‘t Kofschip 
buiten centrumgebied

Rabo-locatie
• Zou kunnen 
• let op parkeren
• Let op bevoorraden

Er is een aantal potentieel beschikbare locaties:
• De Rabobank-locatie/het Kampje: ligt in het 

centrum, qua omvang geschikt, parkeren en 
bevoorrading zijn aandachtspunt.

• De Op=Op locatie: ligt in het centrum, is te klein 
zowel voor de supermarkt als voor het parkeren.

• Het graskeienterrein: ligt in het centrum. 
Supermarkt met parkeren op maaiveld en 
bevoorrading vraagt dermate veel ruimte op deze 
locatie dat ook een deel van het bestaande Kampje 
nodig is om het parkeren af te wikkelen. Dat gaat 
ten koste van de gebruiksmogelijkheden van ‘t 
Kampje. Uitbreiding richting Beth Haim is niet 
mogelijk.

• De gemeentehuis-locatie: ligt in het centrum, 
sloop-nieuwbouw noodzakelijk, parkeren is 
aandachtspunt.

• De schoollocatie ‘t Kofschip: ligt buiten het 
centrum.



Wat zijn de gevolgen voor de detailhandelsstructuur als de supermarkt niet verplaatst?

• Supermarkt Plus is te klein om ook in de toekomst als full-service supermarkt (Plus) te kunnen blijven functioneren. De 
omvang van de winkel én de beperkte parkeermogelijkheden leggen een zodanige druk op de omzet dat er geen 
economisch-duurzame exploitatie mogelijk blijft. Wanneer de supermarkt niet kan uitbreiden, is de kans groot dat de Plus-
supermarkt op termijn moet gaan sluiten of zal worden omgezet naar een buurtsupermarkt (Spar / Coop Compact). Dit zal –
zeker in combinatie met het uitbreiden van de Jumbo elders in het dorp – leiden tot een sterke afname van het bezoek aan 
het centrum. Dit zal ook leiden tot een afname van het bezoek aan de speciaalzaken en dus tot een afname van het aantal 
winkels in het centrumgebied.

Wat zijn de gevolgen van mogelijke verkeersmaatregelen in de Kerkstraat en op de Kerkbrug voor de 
detailhandelsvoorzieningen in het centrum?

• Uit klantherkomstonderzoek blijkt dat een significant aandeel (28%) van de klanten/omzet uit Ouderkerk aan de Amstel –
Zuid komt (ten zuiden van de Amstel). Het gemiddelde autogebruik vanuit dit gebied is met 52% relatief hoog. De Kerkbrug is 
een belangrijke aanrijroute voor autoverkeer (29% van autoverkeer), richting het centrum voor de inwoners uit Ouderkerk 
aan de Amstel – Zuid. 

• Het volledig afsluiten van deze brug voor autoverkeer zal leiden tot een afname van het bezoek aan het centrum voor het 
doen van boodschappen. Inwoners uit Ouderkerk aan de Amstel – Zuid zullen dan minder frequent het centrum gaan 
bezoeken en vaker uitwijken naar alternatieve locaties voor het doen van de dagelijkse boodschappen, bijvoorbeeld Jumbo 
Sluisplein, maar ook Amstelveen. Beredeneerd kan worden dat dit zou kunnen leiden tot een omzetafname in het centrum 
van 4% tot 6%.

• Een alternatief zou het instellen van éénrichtingverkeer voor auto’s richting het centrum (centrum in) kunnen zijn. De 
ervaring in gebieden waar is gekozen voor éénrichtingverkeer leert dat de negatieve effecten van éénrichtingverkeer ‘het 
centrum in’ zeer beperkt zijn, terwijl éénrichtingverkeer ‘het centrum uit’ grotere effecten heeft. De consument blijkt zijn 
keuze voor een winkelgebied vooral te baseren op de route van de heenreis.
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• Op basis van het onderzoek wordt geadviseerd om supermarkt Plus te verplaatsen binnen het centrum. De locatie 
aan ‘t Kampje (Rabobank-locatie) is vanuit ruimtelijk-economisch oogpunt geschikt. Het centrum blijft dan compact 
en de korte afstand ten opzichten van alle speciaalzaken maakt dat alles is te lopen met één keer parkeren. 

• Aanbevolen wordt om mogelijkheden te creëren om de supermarkt uit te breiden tot 1.000 – 1.200 m² vvo (dit komt 
overeen met 1.300 tot 1.500 m² bvo), in combinatie met voldoende parkeren, om de supermarkt te behouden voor 
het centrumgebied. 

• Aandachtspunt is de ruimtelijke inpassing van de supermarkt in combinatie met parkeren. Voor een supermarkt in 
een dorpskern is tenminste voor een belangrijk deel parkeren op maaiveld sterk wenselijk/noodzakelijk voor goed 
functioneren.

• Geadviseerd wordt om terughoudend om te gaan met eventuele verkeersmaatregelen voor de Kerkbrug voor 
gemotoriseerd verkeer richting het centrum. Het instellen van éénrichtingverkeer (het centrum in) is wel een 
mogelijkheid, doordat deze maatregel de omvang van het bezoek aan het centrum niet of nauwelijks zal 
beïnvloeden.

• De locatie van de huidige Plus is bij uitstek geschikt voor herontwikkeling (bijvoorbeeld richting horeca-wonen). 
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