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Beoordelings- 

criteria

Op = Op incl. naast-

gelegen  

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 be-

houd boom

Breedtemaat super-

markt acceptabel

Locatie groot genoeg

Vorm supermarkt 

niet ideaal

GEVELBEELD Niet uitgewerkt Blinde gevels liggen 

op minder gevoelige 

plaatsen

Achtergevel moet 

aansluiten op karak-

ter Elierserpad en 

begraafplaats Beth 

Haim

Fraaie gevels in 

Dorpsstraat, Kerk-

straat en ’t Kampje 

mogelijk door om-

zoming met andere 

winkels en horeca

Fraaie gevels in 

Dorpsstraat, Kerk-

straat en ’t Kampje 

mogelijk door om-

zoming met andere 

winkels en horeca

Minder fraaie gevel 

aan Dorpsstraat door 

expeditie in Dorps-

straat

Voorkomen dich-

te gevel aan zijde 

Raadhuislaan is aan-

dachtspunt

Expeditie aan zijde 

Koningin Wilhelmi-

nalaan levert geen 

fraai gevelbeeld

LIGGING IN  

WINKELGEBIED

In winkelgebied, 

maar aan andere 

kant dan ’t Kampje 

(locatie beoogde 

winkelconcentratie)

Afstand tot winkel-

route Dorpstraat is te 

groot

Geeft mindere invul-

ling aan wens om 

winkels te concen-

treren

Ligging aan hoofd-

winkelroute

Ligging aan hoofd-

winkelroute

Ligging aan hoofd-

winkelroute

Ligging aan hoofd-

winkelroute

Ligging buiten cen-

trumgebied

Ligging niet aan ge-

wenste hoofdwinkel-

route

Locatie volgens Plus 

niet passend

EXPEDITIEVERKEER Expeditie niet  

oplosbaar door ruim-

tegebrek

Expeditie lijkt oplos-

baar met achteruit 

insteken

Indraaien inpandige 

expeditieruimte haal-

baar

Korte lus met be-

scheiden aanpassin-

gen maakbaar

Lange lus vraagt aan-

passing ontwerp

Achteruitsteken op 

parkeerterrein ‘gras-

keien’ is aanvaard-

baar indien voldoen-

de uitzicht

Achteruitsteken van-

af Dorpsstraat niet 

haalbaar

In- en uitdraaien van 

losplaats is haalbaar

Laden/lossen vindt 

uitpandig plaats 

naast rijbaan Dorps-

straat

Expeditie in steeg 

naast gemeentehuis 

lijkt mogelijk (glo-

baal bekeken; geen 

rijcurvesimulatie 

gemaakt); draai gaat 

ten koste van enkele 

parkeerplaatsen

Mogelijk aanpas-

sing van bochten in 

Vondelstraat en Gijs-

brecht van Aemstel-

straat noodzakelijk 

(nu vrachtwagens tot 

10 m toegestaan)

Expeditie aan  

Koningin Wilhelmi-

nalaan; 

aan Prinses Beatrix-

laan niet oplosbaar

VERKEER Entree ondergrondse 

parkeergarage trekt 

veel verkeer  

’t Kampje op

Overstekende klan-

ten met winkelwa-

gentjes hinderen 

doorstroming ver-

keer Korendrager-

straat; Risico op 

ongelukken met 

wielrenners

Overstekende klan-

ten met winkelwa-

gentjes hinderen 

doorstroming ver-

keer Korendrager-

straat; Risico op 

ongelukken met 

wielrenners

Overstekende klan-

ten met winkelwa-

gentjes hinderen 

doorstroming ver-

keer Korendrager-

straat; Risico op 

ongelukken met 

wielrenners

Toename verkeer 

in Raadhuislaan en 

aansluitende straten 

door entree parkeer-

kelder

Overstekende  

klanten met winkel-

wagentjes hinderen 

doorstroming  

verkeer Prinses  

Julianalaan; Risico 

op ongelukken met 

wielrenners 

PARKEREN Parkeren niet  

oplosbaar door  

ruimtegebrek

Bebouwing op gras-

keienterrein betekent 

op rest van ’t Kampje 

maaiveldparkeren

Parkeren op maaiveld 

rondom locatie en in 

parkeerkelder

Oplossing uitwer-

ken voor uitplaatsing 

langparkeren van ’t 

Kampje naar andere 

passende locatie

Parkeren op maaiveld 

rondom locatie en in 

parkeerkelder

Oplossing uitwer-

ken voor uitplaatsing 

langparkeren van ’t 

Kampje naar andere 

passende locatie

Parkeren op maaiveld 

rondom locatie en in 

parkeerkelder

Oplossing uitwer-

ken voor uitplaatsing 

langparkeren van ’t 

Kampje naar andere 

passende locatie

Parkeren op maaiveld 

rondom locatie en in 

parkeerkelder

Verdwijnen gemeen-

tehuis doet parkeer-

druk op ’t Kampje 

sterk dalen

Noodzaak parkeren 

op graslandje tussen 

Prinses Julianalaan 

en Beth Haim

Merendeels onder-

gronds

FINANCIËLE HAAL-

BAARHEID GLOBAAL 

(MIDDEN BAND-

BREEDTE)

Niet verder uitge-

werkt en financieel 

doorgerekend

Niet verder uitge-

werkt en financieel 

doorgerekend

Positief resultaat  

(€ 300.000+)

Positief resultaat   

(€ 300.000+)

Sluitende grond- 

exploitatie (€ 0)

Negatieve grond- 

exploitatie  

(€ 900.000-)

Vervangende huis-

vesting nodig

Sluitende grond- 

exploitatie (€ 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 win-

kelroute; niet verder 

uitgewerkt

Voorkeursvariant 

met minder optimale 

routing expeditie-

verkeer

Voorkeursvariant 

met meest optimale 

expeditieverkeer

Passend alternatief 

voor voorkeurs- 

variant (model C  

met achteruitrijden 

in hoek huidige  

graskeienterrein)

Financieel niet haal-

baar, tenzij gemeente 

extra afboekt;  

vervangende huis-

vesting nodig

Niet passend, want 

locatie ligt buiten 

winkelgebied en  

parkeren en ruimte-

lijke inpassing niet 

acceptabel
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