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INLEIDING

Ouderkerk heeft de kans om van ’t Kampje en omgeving een echt dorpshart te maken. 
Geen ongedefinieerde ruimte aan de achterkant van het dorp waar vooral geparkeerd 
wordt, maar een mooi dorpsplein met ruimte voor terrasjes en groen. Een plein als 
visitekaartje van Ouderkerk en als schakel tussen het dorp, de Amstelkerk en Beth 
Haim. 

Bij een dergelijk dorpshart horen winkels en horeca met een vitale trekker (anders dan 
‘parkeren’). Een supermarkt op ’t Kampje is daarom wenselijk. Behoud van een su-
permarkt in het centrum voor Ouderkerk is bovendien noodzakelijk voor een levendig 
en vitaal dorpscentrum. Een eerdere studie heeft aangetoond dat uitbreiding van de 
supermarkt op de huidige plek niet mogelijk is en ’t Kampje een plek is in het centrum 
waar dit wel zou kunnen. De vraag is wel hóe een supermarkt aan ’t Kampje ruimtelijk 
gezien ingepast zou moeten worden, gelet op het kleinschalige karakter van het dorp 
en de status van beschermd dorpsgezicht.

Dat is geen eenvoudige vraag. De beperkte ruimte, de historisch-culturele gevoe-
ligheden rond ’t Kampje, de verkeersproblematiek en de belangen van de zittende 
ondernemers en bewoners maken de inpassing van een supermarkt zeer complex. 
Deze studie laat zien dat een supermarkt op deze plek zeker goed inpasbaar is, mits 
op alle onderdelen de juiste keuzes worden gemaakt. 

In deze studie worden, na een analyse van het huidige dorpscentrum,  alle onderde-
len stuk voor stuk behandeld. Wat zou de functie en uitstraling van een dorpshart op 
deze plek moeten zijn? Hoe wordt het dorpshart ontsloten? Hoe wordt het parkeren 
en het laden en lossen, essentieel voor een vitale supermarkt, goed ingepast op deze 
gevoelige plek? Waar kan het beste de entree van de supermarkt worden gesitueerd? 
Op welke manier kan er boven de supermarkt worden gewoond?

Van elk onderdeel wordt aangegeven wat de voorkeur heeft. De meest wenselijke on-
derdelen zijn op verschillende manieren gecombineerd en uitgewerkt in 4 stedenbou-
wkundige modellen. Het meest wenselijke en kansrijke model is ook in 3D uitgewerkt. 
Zo kan worden onderzocht op welke manier de maat en schaal van het gehele bouw-
blok, inclusief woningen boven de supermarkt, passend is in haar omgeving. 



ANALYSE - WINKELSTRAAT

Het huidige voorzieningenapparaat in het centrum van 
Ouderkerk zit redelijk verspreid. De meeste winkels zitten 
aan de Dorpsstraat, die overgaat in het Hoger Einde-Zuid, en 
in de Kerkstraat. Daarnaast vinden we aan de Amstelzijde 
een concentratie aan veelal hoogwaardige horeca en ook 
direct over de Kerkbrug zit nog een restaurant. 

Het zwaartepunt qua winkelvoorzieningen vinden we rond 
de huidige Plus aan ‘t Haventje, duidelijk een belangrijke 
trekker in het centrum. ‘t Haventje is daardoor echter ver-
worden tot een parkeerterreintje, terwijl dit een belangrijke 
openbare ruimte is. Het is de enige plek in het centrum waar 
je aan de Amstel kunt komen en andersom ligt hier een 
grote potentie als entree tot het dorp vanaf het water. 

Een verhuizing van de supermarkt naar ’t Kampje biedt ver-
schillende kansen. ‘t Haventje kan beter worden ingericht, 
vrij van parkeren. Wanneer ook aan de zuidzijde van de ver-
plaatste supermarkt een fraai dorpsplein wordt aangelegd 
krijgt het dorp er twee verblijfsplekken bij met elk een eigen 
karakter: een pleintje aan het water en een meer cultuurhis-
torisch plein aan de Amstelkerk en Beth Haim. Er ontstaat zo 
een duidelijke winkelroute in het dorp, opgespannen tussen 
twee mooie pleintjes. 



ANALYSE - CULTUURHISTORIE

De Dorpsstraat en de Kerkstraat zijn historisch gezien be-
langrijke straten in het dorp. Deze dijken langs de Amstel 
ontsloten het dorp en waren ontginningsassen waarlangs 
de eerste bebouwing verscheen. De vele monumenten van 
Ouderkerk vinden we dan ook hoofdzakelijk langs deze 
wegen.

De Dorpsstraat en de Kerkstraat hebben elk een eigen 
karakter. De Dorpsstraat is stenig en intiem met aan twee 
zijden bebouwing. De Kerkstraat kent  van oudsher alleen 
bebouwing aan de westkant, de oost- en zuidzijde zijn 
groen en landelijk, met de Joodse begraafplaats Beth 
Haim, de Amstelkerk op een lichte verhoging in het land-
schap en de vele monumentale bomen rond de kerk en op 
de begraafplaats. Ook de historische boerderij doet mee in 
dit landelijke beeld. ‘t Kampje zou opgevat kunnen worden 
als een schakel tussen het dorp en het buitengebied. 

Van de Kerkstraat is op ’t Kampje weinig meer over. Het 
historische profiel, met bomen en een slootje erlangs, is 
verdwenen. De straat gaat op in een plein dat vooral een 
parkeerterrein is. De Korendragerstraat, aangelegd in de 
tweede helft van de 20e eeuw, maakte het mogelijk de 
Kerkstraat flink te versmallen en autovrij te maken. Dit 
bood mogelijkheden voor enkele terrasjes, maar de bezon-
ning is in de smalle Kerkstraat niet ideaal. 



ANALYSE - BEREIKBAARHEID

De ontsluiting van ‘t Kampje verloopt via de Korendrager-
straat aan de noordzijde en de Kerkstraat aan de zuidzijde. 
Beide wegen zijn momenteel in twee richtingen toeganke-
lijk. Het noordelijke deel van de Kerkstraat is autovrij. Er 
loopt momenteel een verkeersonderzoek waarin mogelijke 
verkeersmaatregelen worden onderzocht om te zorgen 
voor een verkeersveilige verbinding op route Kerkstraat 
– Kerkbrug – Rondehoep Oost, waarbij veiligheid van 
kwetsbare verkeersdeelnemers en bereikbaarheid van het 
dorpscentrum afdoende blijven gewaarborgd.

Dat onderzoek is nog niet afgerond, maar het lijkt erop dat 
éénrichtingsverkeer op de Kerkbrug niet gewenst is. De 
Kerkbrug is in ieder geval niet geschikt voor vrachtverkeer. 
De winkels op ’t Kampje worden bevoorraad via de Koren-
dragerstraat en de Kerkstraat. Het vrachtverkeer keert op 
’t Kampje en rijdt via de Korendragerstraat terug naar de 
Dorpsstraat. 



onderdeel DORPSHART

De meest essentiële keuze die daarbij gemaakt 
moet worden is wat de functie en uitstraling van 
het Dorpshart als verblijfsplek zou moeten zijn. Is 
het een mooi autovrij dorpspleintje omgeven door 
goede pleinwanden? Een meer multifunctioneel 
plein waar naast ruimte voor terrasjes bijvoorbeeld 
ook geparkeerd kan worden? Of is het eerder een 
groen dorpsplein of brink, met een meer landelijke, 
groene uitstraling?Dit heeft ook te maken met de 
grootte van de ruimte en de manier waarop deze is 
afgebakend door middel van bebouwing. 

Het huidige pleintje is een multifunctioneel plein, 
waarop geparkeerd wordt maar die ook grotere 
evenementen als een kermis en een markt kan 
huisvesten. Er is dan alleen ruimte voor groen aan 
de randen. Een dergelijk plein vraagt om veel vrije 
ruimte.

Een kleiner dorpspleintje heeft een grotere intimiteit 
en kan als echte verblijfsplek worden ingericht, vrij 

van parkeren. De sfeer is stenig, maar door de be-
perkte grootte van het plein doet dat geen afbreuk 
aan de groene uitstraling van de omgeving. Het is 
eerder de markering van de entree van het dorp.

Een groene plek, zoals een brink, combineert een 
hoge functionele kwaliteit (een echte verblijfsplek, 
vrij van parkeren maar met voldoende ruimte voor 
bijvoorbeeld de kermis), met een hoge ruimtelijke 
kwaliteit (groen) die aansluit op haar omgeving. 

Conclusie: de voorkeur gaat uit naar een brink. 
Een groene plek is het meest passend op deze 
plek, enigszins aan de rand van het centrum, op 
de overgang van dorp naar landschap. Een brink 
vervult bovendien het beste een schakelfunctie 
tussen dorp, Beth Haim en Amstelkerk. Het verenigt 
het beste van de verschillende werelden eromheen: 
het groen van Beth Haim en de Amstelkerk en het 
gezellige van het dorp. 

autovrij dorpspleintje groene brink

multifunctioneel plein



onderdeel PARKEREN

Parkeren is een cruciaal onderdeel van de opgave 
en vraagt zeer veel ruimte. De parkeerbehoefte 
heeft drie componenten: de huidige parkeerbe-
hoefte, de supermarkt en de overige commer-
ciële ruimte in de plint en de woningen boven de 
supermarkt. Hierbij worden de volgende normen 
gehanteerd:

•	 Huidige	behoefte	maximaal	30	pp
•	 Supermarkt	en	commerciële	ruimte	3,3	pp		
 per 100 m2 BVO
•	 Woningen	boven	supermarkt	1,7	pp	per		 	
 woning

Bij	een	supermarkt	van	1300	m2,	500-700	m2	com-
merciële ruimte en 15-20 woningen betekent dat 
115-140 pp. 

Er zijn in principe drie varianten om het parkeren op 
te lossen: zoveel mogelijk op maaiveld, zoveel mo-
gelijk ondergronds of gemengd. Zoveel mogelijk op 

maaiveld is wenselijk voor winkels en horeca. Het 
geeft klanten de meest optimale toegankelijkheid 
en bereikbaarheid. Zoveel mogelijk ondergronds 
is wenselijk vanuit de ruimtelijke kwaliteit van het 
dorpshart. Ondergronds parkeren is voor de super-
markt wel een optie wanneer klanten er gratis kun-
nen parkeren en er een zogenaamde ‘tapis rollant’ 
(roltrap voor winkelwagentjes) wordt opgenomen in 
de supermarkt. Dit vraagt iets meer ruimte maar is 
wel mogelijk. Een compromis kan zijn om het par-
keren deels ondergronds en deels bovengronds op 
te lossen. Dan is er geen tapis rollant nodig.

Conclusie: de voorkeur gaat uit naar een combinatie 
van parkeren ondergronds en op maaiveld. ‘t Kamp-
je is geschikt voor parkeren op maaiveld, eventueel 
afgeschermd met bebouwing. Op t dorpsplein moet 
zeer terughoudend worden omgegaan met parkeren 
op maaiveld, hier moet de verblijfskwaliteit voorop 
staan. 

zoveel mogelijk op maaiveld parkeren zoveel mogelijk ondergronds parkeren

gecombineerd op maaiveld en ondergronds parkeren



onderdeel LADEN EN LOSSEN

De supermarkt wordt 2-3 keer per dag bevoor-
raad met een vrachtwagen van 18m lengte. Ook 
van de huidige winkels is de bevoorrading geïn-
ventariseerd. Hieruit bleek dat ook hiervoor vaak 
vrachtwagens van 18m worden ingezet en dat deze 
keren op ’t Kampje. De frequentie is echter een 
stuk lager, vaak slechts 1-2 keer per week. De extra 
druk die het laden en lossen ten behoeve van de 
supermarkt legt op ‘t Kampje vraagt dus om een 
adequate ruimte die speciaal hiervoor is bestemd, 
inclusief de ruimte die de vrachtwagen nodig heeft 
om er te komen en weer terug te keren richting de 
Dorpsstraat. Doorrijden via de Kerkbrug is geen 
optie vanwege de breedte van de brug. 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn er 2 loca-
ties die geschikt zijn voor het laden en lossen, aan 
de Dorpsstraat of aan de Korendragerstraat. En 
dan kan er per locatie nog gekozen worden om 
het laden en lossen inpandig of buiten op te los-
sen. Aan de Dorpsstraat heeft als voordeel dat de 
vrachtwagen niet ’t Kampje op hoeft en daar moet 
keren. Dat scheelt een hoop verkeersbewegingen 
en overlast. Het nadeel is dat er aan de Dorpsstraat 
een lelijke blinde plint verschijnt gericht op logistiek 
en opslag. Die zijde van de supermarkt wil je niet 

zien aan de belangrijkste straat van het dorp. Laden 
aan de Dorpsstraat kan, maar moet daarom worden 
afgeschermd door middel van afzomende commer-
ciële ruimte of entrees van de woningen erboven. 
Het is echter niet mogelijk om het in zijn geheel aan 
het zicht te onttrekken, er zullen altijd grote deuren 
of poorten zichtbaar zijn waar de vrachtwagen in en 
uit rijdt. 

De Korendragerstraat is wat dat betreft een meer 
passende locatie. Deze straat is van een ander 
kaliber dan de Dorpsstraat. Ze is pas recentelijk 
aangelegd (geen historische ontginningsas) en 
heeft geen noemenswaardige bijzondere kwaliteit 
die behouden moet blijven. Laden en lossen is 
daarom zowel inpandig als buiten goed denkbaar 
aan de Korendragerstraat. Bij inpandig laden en 
lossen zal de vrachtwagen moeten kunnen keren 
op het plein. Buiten laden en lossen in de Koren-
dragerstraat kan, maar zal wel afgeschermd moeten 
worden door middel van bijvoorbeeld een luifel of 
een ‘tunnelconstructie´ rond een expeditiestraat. Dit 
om (geluids)overlast te vermijden, maar ook richting 
de historische boerderij op de hoek van de Koren-
dragerstraat en de Dorpsstraat.

inpandig aan Dorpsstraat uitpandig aan Korendragerstraat

inpandig aan Korendragerstraat

Conclusie: inpandig laden en lossen aan de Koren-
dragerstraat heeft de voorkeur, maar ook buiten is 
daar denkbaar. Inpandig laden en lossen aan de 
Dorpsstraat is mogelijk maar heeft geen voorkeur 
omdat het niet mogelijk is om dit geheel aan het 
zicht te onttrekken.



onderdeel ONTSLUITING

’t Kampje is nu voor autoverkeer bereikbaar vanaf de 
Korendragerstraat en vanaf de Kerkbrug. De Kerk-
straat is tussen ’t Kampje en de Dorpsstraat autovrij. 
In de Korendragerstraat kan de verkeersfunctie 
worden geïntensiveerd door hier ook het laden en 
lossen en de entree naar de parkeergarage en/of het 
parkeren op maaiveld te situeren. De Kerkstraat kan 
dan vanaf de Dorpsstraat tot de Amstelkerk autovrij 
zijn. Wellicht kan met laden en lossen op venster-
tijden wel de bevoorrading van de winkels en horeca 
aan de Kerkstraat worden geregeld.

Een alternatief is het herstellen van de verkeers-
functie in de Kerkstraat. Het doorgaande verkeer 
wordt dan gescheiden van het laden en lossen, dat 
wel aan de Korendragerstraat blijft. Het nieuwe 
bouwblok met de supermarkt schuift in dat geval 
iets op richting de Korendragerstraat, zodat de Kerk-
straat breder wordt en de Korendragerstraat smaller. 
Deze laatste wordt dan meer een servicestraat die 
gebruikt kan worden voor al het laden en lossen, ook 
voor de overige winkels rond ’t Kampje. 

Het herstellen van de verkeersfunctie van de Kerk-
straat heeft als voordeel dat het historische profiel 
van de Kerkstraat kan worden hersteld. Deze oude 
ontginningsas verbond Ouderkerk via de Kerkbrug 
met de overzijde van de Bullewijk. De weg had een 
landelijke uitstraling met bomen en een slootje 
erlangs. Dat beeld is verdwenen, maar kan hersteld 
worden als de Kerkstraat voldoende breedte krijgt. 
Bijkomend voordeel is dat de vrachtwagens kunnen 
rondrijden en niet hoeven te keren. Ze laden en 
lossen in de servicestraat en rijden terug naar de 
Dorpsstraat via de Kerkstraat.

Conclusie: Het doorgaande verkeer en vrachtver-
keer afwikkelen via de Korendragerstraat is mogelijk 
en heeft als voordeel dat het dicht bij de huidige 
situatie blijft. Het herstellen van de Kerkstraat kan 
cultuurhistorisch interessant zijn, maar stuit waar-
schijnlijk op een hoop verzet in de Kerkstraat, maar 
ook bij de monumentale boerderij ten oosten van de 
Korendragerstraat.

doorgaand verkeer via Kerkstraat, vrachtverkeer aan Korendragerstraat

alles via Korendragerstraat



onderdeel ENTREE SUPERMARKT

De plaatsing van de entree van de supermarkt is 
van belang voor zowel het dorp als voor de super-
markt zelf. De supermarkt is een naar binnen ge-
richte functie. De meeste gevels van de supermarkt 
zijn zogenaamde ‘blinde’ gevels. Maar de entree 
is juist een uitnodigende en levendige plek, met 
veel voetgangers en winkelwagentjes die in en uit 
lopen. Naast deze gezellige drukte profiteren ook 
andere winkels van die drukte als de entree goed 
geplaatst is. 

De entree kan daarom het beste aan de Kerkstraat 
en/of het dorpspleintje liggen omdat deze daar 
een toegevoegde waarde heeft voor het dorp en de 
andere winkels. Dat geldt vooral voor de Kerk-
straat. Aan de plein-zijde kan de blinde gevel van 
de supermarkt worden afgezoomd met horeca en 
terrasjes, wat zorgt voor levendigheid. Aan de Kerk-
straat kan dit niet of nauwelijks gezien de beperkte 
breedtemaat van het bouwblok. Enkel de entree van 
de supermarkt kan dus zorgen voor levendigheid in 
de Kerkstraat. 

Vanuit de supermarkt gezien dient de entree gekop-
peld te zijn aan de parkeerplekken op maaiveld: 
daar waar mensen de auto parkeren moet ook de 
entree liggen. Wanneer het parkeren op ‘t Kampje 
is opgelost zal de entree van de supermarkt aan de 
Korendragerstraat moeten komen. Overigens kan 
een supermarkt twee entrees hebben, aan weers-
zijde van de kassa’s. Daarmee kan de drukte een 
beetje gespreid worden over een groter gebied. Zo 
kan bij een entree aan de Korendragerstraat (wan-
neer het parkeren op ’t Kampje wordt opgelost) 
óók een entree aan de Kerkstraat worden gesitu-
eerd. Deze zal dan echter een stuk minder gebruikt 
worden aangezien de meeste klanten met de auto 
komen.

Conclusie: De entree van de supermarkt ligt 
idealiter aan de Kerkstraat, eventueel aangevuld 
met een entree aan het plein. Het maaiveldparkeren 
(minimaal 10 pp) zal dan ook aan deze zijden moe-
ten worden opgelost. 

aan de Kerkstraat en ’t Kampje aan de Kerkstraat 

aan de Kerkstraat en het plein 



Boven de supermarkt kan worden gewoond. Dat 
kan in appartementen of in maisonnettes (apparte-
ment over twee lagen). Daarmee kan het bouwblok 
een interessant volume worden dat zich voegt in 
zijn omgeving. Geen ‘platte doos’ dus, maar een 
bouwblok met wisselende hoogtes, kappen en met 
ramen en balkons gelede gevels. Bovendien zorgen 
woningen boven de winkels voor levendigheid en 
sociale controle buiten winkeltijden. 

Het bouwblok grenst aan alle zijden aan openbare 
ruimte. Het blok moet daarom een alzijdige oriën-
tatie hebben, met woningen aan alle zijden van het 
bouwblok die de straten begeleiden, of ten minste 
aan de Dorpsstraat, de Kerkstraat en de pleinzijde. 
Dat levert een gesloten bouwblok op met woningen 
rond een gezamenlijk hof op het dak van de super-
markt.

Een meer open compositie van bebouwing bovenop 
de supermarkt is ook denkbaar. Dat past bij de 
gedachte dat het bouwblok en het plein een 

schakel vormen tussen dorp en landschap:  de 
ene zijde heeft aaneengesloten bebouwing en 
is stenig van karakter, de andere kant heeft een 
open structuur en is groen. De woningen zijn dan 
in een U-vorm geplaatst (met de open zijde aan de 
Korendagerstraat) of in een compositie met twee 
of drie appartementenblokjes. Bijkomend voordeel 
van deze laatste oplossing is dat er meer lucht en 
(zon)licht in de Kerkstraat komt. Geen traditioneel 
gesloten bouwblok dus, maar een meer sculpturaal, 
transparant blok als schakel. Dit kan architecto-
nisch worden versterkt met een meer eigentijdse 
vormgeving. 

Conclusie: woningen boven de supermarkt zijn 
om meerdere redenen gewenst. Met name gevels 
van de Dorpsstraat, de Kerkstraat en de pleinzijde 
moeten ten minste twee bouwlagen hoog zijn. Een 
kleine onderbreking is mogelijk, maar een groot 
´gat´ in de bebouwing moet aan deze zijden worden 
voorkomen. Dit kan in een gesloten bouwblok, in 
een U-vormig  blok of in een open compositie met 
losse blokjes op de supermarkt. 

Open bouwblok 

Traditioneel gesloten bouwblok 

onderdeel WONEN BOVEN SUPERMARKT



Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model A - begane grond

Model A

Programma begane grond

- Supermarkt: 1300 m²

- Commercieel en horeca: 678 m²

Parkeren

- 26 in openbare ruimte

Parkeervraag

 - Compensatie bestaande situatie 30

 - Supermarkt (3,3 per 100m²) 43

 - Woningen (25 x 1,7) 43

 - Commercieel (3,3 per 100m²) 22

138 p.p.

Parkeerrealisatie

 - In openbare ruimte 26

 - In parkeerkelder 112

138 p.p.

Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model A - begane grond

Model A

Programma begane grond

- Supermarkt: 1300 m²

- Commercieel en horeca: 678 m²

Parkeren

- 26 in openbare ruimte

Parkeervraag

 - Compensatie bestaande situatie 30

 - Supermarkt (3,3 per 100m²) 43

 - Woningen (25 x 1,7) 43

 - Commercieel (3,3 per 100m²) 22

138 p.p.

Parkeerrealisatie

 - In openbare ruimte 26

 - In parkeerkelder 112

138 p.p.

UITWERKING - MODEL A

Dit model gaat uit van een ontsluiting via de Korendrag-
erstraat en parkeren zoveel mogelijk ondergronds. Ook 
onder het dorpspleintje wordt geparkeerd. Voordeel is 
dat ook ‘t Kampje kan worden ontwikkeld met woningen  
(hier niet ingetekend).  Nadeel van dit model is de grote 
parkeerkelder, vanuit financieel oogpunt maar ook vanuit 
het oogpunt van de inrichting en functionaliteit van het 
dorpsplein. Een groot deel ervan is immers het dak van de 
parkeergarage eronder, waardoor er beperkingen zijn aan 
de belasting (denk aan de kermis) en de inrichting (met 
name een groene inrichting is zeer beperkt mogelijk).



Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model A - verdiepingen

Model A

Programma 1ste verdieping

- 1.237 m² BVO woningen

Programma 2e verdieping

- 1.237 m² BVO woningen

Programma 3e verdieping

- 697 m² BVO woningen

Eerste verdieping Tweede verdieping Derde verdieping

Totaal: 3.171 m²

Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model A - parkeerkelder

Model A

Parkeren

- 112 in parkeerkelder

kelderlaag: 112 parkeerplekken bouwlaag +1: wonen (1.237 m² bvo) bouwlaag +2: wonen (1.237 m² bvo) bouwlaag +3: wonen (697 m² bvo)

MODEL A - VERDIEPINGEN



Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model B - begane grond
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Model B

Programma begane grond

- Supermarkt: 1300 m²

- Commercieel en horeca: 633m²

Parkeren

- 26 in openbare ruimte

Parkeervraag

 - Compensatie bestaande situatie 30

 - Supermarkt (3,3 per 100m²) 43

 - Woningen (25 x 1,7) 43

 - Commercieel (3,3 per 100m²) 22

138 p.p.

Parkeerrealisatie

 - In openbare ruimte 26

 - In parkeerkelder 112

138 p.p.

Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model B - begane grond
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r

Model B

Programma begane grond

- Supermarkt: 1300 m²

- Commercieel en horeca: 633m²

Parkeren

- 26 in openbare ruimte

Parkeervraag

 - Compensatie bestaande situatie 30

 - Supermarkt (3,3 per 100m²) 43

 - Woningen (25 x 1,7) 43

 - Commercieel (3,3 per 100m²) 22

138 p.p.

Parkeerrealisatie

 - In openbare ruimte 26

 - In parkeerkelder 112

138 p.p.

UITWERKING - MODEL B

Dit model gaat uit van een ontsluiting via de Kerkstraat 
en parkeren zoveel mogelijk ondergronds. Ook onder het 
dorpspleintje wordt geparkeerd. De Korendragerstraat 
wordt versmald en ingericht als een ‘servicestraat’ voor 
laden en lossen. Voordelen van dit model zijn dat ook ‘t 
Kampje kan worden ontwikkeld met woningen (hier niet 
ingetekend) en dat de Kerkstraat haar oorspronkelijke 
profiel terug kan krijgen.  Nadelen van dit model zijn de 
grote parkeerkelder (zie ook model A) en de ontsluiting via 
Kerkstraat. De verwachting is dat dit veel weerstand zal 
oproepen vanuit de huidige ondernemers in de Kerkstraat, 
die nu aan een autovrij straatje zitten. Ook vanuit de 
monumentale boerderij geredeneerd, rechts van de Koren-
dragerstraat, is de afwaardering van de Korendragerstraat 
naar een servicestraat niet wenselijk. 



Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model B - verdiepingen

Ex
pe

di
tie

ve
rv

oe
r

Ex
pe

di
tie

ve
rv

oe
r

Ex
pe

di
tie

ve
rv

oe
r

Model B

Programma 1ste verdieping

- 1.232 m² BVO woningen

Programma 2e verdieping

- 1.232 m² BVO woningen

Programma 3e verdieping

- 692 m² BVO woningen

Eerste verdieping Tweede verdieping Derde verdieping

Totaal: 3.156 m²

Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model B - parkeerkelder

Model B

Parkeren

- 112 in parkeerkelder

kelderlaag: 112 parkeerplekken bouwlaag +1: wonen (1.232 m² bvo) bouwlaag +2: wonen (1.232 m² bvo) bouwlaag +3: wonen (692 m² bvo)

MODEL B - VERDIEPINGEN



Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model C - begane grond

Model C

Programma begane grond

- Supermarkt: 1300 m²

- Commercieel en horeca: 678 m²

Parkeren

- 65 in openbare ruimte

Parkeervraag

 - Compensatie bestaande situatie 30

 - Supermarkt (3,3 per 100m²) 43

 - Woningen (25 x 1,7) 43

 - Commercieel (3,3 per 100m²) 22

138 p.p.

Parkeerrealisatie

 - In openbare ruimte 65

 - In parkeerkelder 73

138 p.p.

Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model C - begane grond

Model C

Programma begane grond

- Supermarkt: 1300 m²

- Commercieel en horeca: 678 m²

Parkeren

- 65 in openbare ruimte

Parkeervraag

 - Compensatie bestaande situatie 30

 - Supermarkt (3,3 per 100m²) 43

 - Woningen (25 x 1,7) 43

 - Commercieel (3,3 per 100m²) 22

138 p.p.

Parkeerrealisatie

 - In openbare ruimte 65

 - In parkeerkelder 73

138 p.p.

UITWERKING - MODEL C
(voorkeursmodel)

Dit model gaat uit van een ontsluiting via de Korendrager-
straat en parkeren deels ondergronds (voor bewoners) en 
deels op maaiveld (voor bestaande en nieuwe winkels). Er 
wordt niet geparkeerd onder het dorpspleintje. Nadeel van 
dit model is dat ‘t Kampje blijft functioneren als parkeer-
terrein en dus niet kan worden ontwikkeld met woningen. 
Wel wordt het parkeren visueel afgeschermd met groen in 
de vorm van hagen en bomen. De voordelen van dit model 
zijn dat de ontsluiting blijft zoals die nu is de inrichting 
van het dorpsplein geen beperkingen heeft. Een groene 
brink, waar eenmaal per jaar de kermis wordt georgani-
seerd, is goed mogelijk. Dat maakt dat dit model ruimtelijk 
gezien de voorkeur heeft.



Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model C - verdiepingen

Model C

Programma 1ste verdieping

- 1.237 m² BVO woningen

Programma 2e verdieping

- 1.237 m² BVO woningen

Programma 3e verdieping

- 697 m² BVO woningen

Eerste verdieping Tweede verdieping Derde verdieping

Totaal: 3.171 m²

Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model C - parkeerkelder

Model C

Parkeren

- 73 in parkeerkelder

kelderlaag: 73 parkeerplekken bouwlaag +1: wonen (1.237 m² bvo) bouwlaag +2: wonen (1.237 m² bvo) bouwlaag +3: wonen (697 m² bvo)

MODEL C - VERDIEPINGEN



Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model D - begane grond
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Model D

Programma begane grond

- Supermarkt: 1300 m²

- Commercieel en horeca: 633 m²

Parkeren

- 76 in openbare ruimte

Parkeervraag

 - Compensatie bestaande situatie 30

 - Supermarkt (3,3 per 100m²) 43

 - Woningen (25 x 1,7) 43

 - Commercieel (3,3 per 100m²) 22

138 p.p.

Parkeerrealisatie

 - In openbare ruimte 76

 - In parkeerkelder 62

138 p.p.

Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model D - begane grond
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r

Model D

Programma begane grond

- Supermarkt: 1300 m²

- Commercieel en horeca: 633 m²

Parkeren

- 76 in openbare ruimte

Parkeervraag

 - Compensatie bestaande situatie 30

 - Supermarkt (3,3 per 100m²) 43

 - Woningen (25 x 1,7) 43

 - Commercieel (3,3 per 100m²) 22

138 p.p.

Parkeerrealisatie

 - In openbare ruimte 76

 - In parkeerkelder 62

138 p.p.

UITWERKING - MODEL D

Dit model gaat uit van een ontsluiting via de Kerstraat en 
parkeren deels ondergronds (voor bewoners) en deels op 
maaiveld (voor bestaande en nieuwe winkels). Er wordt 
niet geparkeerd onder het dorpspleintje. De voor- en nade-
len van dit plan zijn vergelijkbaar met model C, maar een 
bijkomend nadeel is dat de ontsluiting via de Kerkstraat 
waarschijnlijk op veel bezwaar stuit (zie ook model A). 



Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model D - verdiepingen
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Model D

Programma 1ste verdieping

- 1.232 m² BVO woningen

Programma 2e verdieping

- 1.232 m² BVO woningen

Programma 3e verdieping

- 692 m² BVO woningen

Eerste verdieping Tweede verdieping Derde verdieping

Totaal: 3.156 m²

Supermarkt 't Kampje

Ouderkerk a/d Amstel

projectnummer: 3132B

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 26-04-2018

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Model D - parkeerkelder

Model D

Parkeren

- 62 in parkeerkelder

kelderlaag: 62 parkeerplekken bouwlaag +1: wonen (1.232 m² bvo) bouwlaag +2: wonen (1.232 m² bvo) bouwlaag +3: wonen (692 m² bvo)

MODEL D - VERDIEPINGEN



BOUWMASSASTUDIE VOORKEURSMODEL C



BOUWMASSASTUDIE VOORKEURSMODEL C


