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1.a Opening
1.b Mededelingen
1.c 19:30 - Vaststelling agenda
1.d Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan

Aanmelden Uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de commissie
2 Beeldvorming en oordeelsvorming
2.a 19:35 - Centrumplan Schetsontwerp

Dossier 2047 voorblad

Centrumplan OA- bijl REACTIES schetsontwerp.pdf

Centrumplan OA 210525_def2- rvs  (2021-29).docx

Centrumplan OA 210624_def- bsl.docx

Centrumplan OA-bijl Schetsontwerp Delva.pdf

Centrumplan OA- bijl  parkeeronderzoek Sweco.pdf

Centrumplan OA- bijl  Vraag & Antwoord schetsontwerp 26 mei 2021.pdf

Centrumplan OA- bijl  Welstandsadvies.pdf

Centrumplan OA- bijl kostenraming SO SmitsRinsma.pdf

Centrumplan OA- bijl mogelijke opbrengsten SO Stadkwadraat.pdf

Centrumplan OA- bijl Fundamenten voor een groen, levendig centrum.pdf

TV (GP, 15-06-21) Centrumplan schetsontwerp.docx

2.a.1 Inspreker: mevr. van Dijk
namens de BIZ

2.a.2 Inspreker: dhr. Lansen
namens Lokaal Retailbelang/INretail

2.a.3 Inspreker: dhr. Berents
2.a.4 Inspreker: dhr. Bos

namens de Amstelkerk
2.b 20:35 - Voorbereidingsbesluit Centrumgebied Ouderkerk aan de Amstel 2021

Dossier 2046 voorblad

Centrum Plan vbb5- rvs 2021-30.docx

Centrum Plan vbb5- bsl .docx

Centrum Plan vbb5- bijl kaart.pdf

TV (GP, 15-06-21) Voorbereidingsbesluit centrumgebied.docx

3 Overleg met het college
3.a Vragen aan het college
3.b Openstaande toezeggingen, aangenomen moties en lange termijn agenda
4 Rondvraag
5 Sluiting
6 MOGELIJKE HAMERSTUKKEN



2.a Centrumplan Schetsontwerp
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CENTRUMPLAN 

 VERZAMELDE REACTIES OP HET SCHETSONTWERP 
Onderstaande reacties zijn binnengekomen via: 
- De ‘chat’ in Teams bij de diverse presentaties en overleggen. 
- Samenmakenweouder-amstel.nl 

 
 

“Als ik het zo zie voldoet het grote plaatje voor 80% aan de wensen van Spijkers met Koppen” 
 

“Past het in grote lijnen in Spijkers met Koppen, je vindt altijd wel een probleempje” 
 

“Mooi verhaal en mooie impressies” 
 

“De uniformiteit van de bestrating spreekt mij wel aan” 
 

“Heel goed uitgangspunt. Sterk punt is het behoud van de open ruimte. Bebouwing van het keienveld wordt een historische vergissing” 
 

“Een mooi plan. Ingebed in onze historie. Waarom doen we dit niet gewoon? ” 
 

“Leuk idee om de parkeerplekken op de Dorpsstraat op beide zijden van de weg te plaatsen” 
 

“Er moet natuurlijk wel voldoende ruimten voor kermis en andere evenementen blijven” 
 

“Poffertjeskraam al te veel in het zicht lijkt me doodzonde” 
 

“Ik hoop niet dat er bebouwing moet komen om de kosten voor dit plan te dragen” 
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“Heel erg jammer want een gebouw voor bewoning vergt zeker weer parkeerruimte. Verder wil men heel graag de poffertjes kraam behouden, daar is dan geen 

plaats meer voor” 
 

“Zonder bebouwing is het veel sterker, maar het is aan de raad om die afweging te maken over grondverkoop” 
 

“Ook ik schrik van het gebouw” 
 

“Goed idee om ook de bebouwing mee te nemen, dan kan iedereen zien welke impact dat heeft. Die bebouwing is zo groot dat het hele idee van een mooi plein 

gelijk wegvalt” 
 

“Als het plan met bebouwing als een kostendrager moet zijn, dan heeft dat een gedeelde maatschappelijke functie met die zg huiskamer vraag: brengt dat wel 
genoeg op? Plan met bebouwing bederft wat in plan zonder bebouwing zo mooi uitgewerkt is qua historisch perspectief. Bij met bebouwing moeten het dure 

gepensioneerdenwoningen worden denk ik zo maar en Amstelstroom detoneert al maar staat gelukkig achteraf. Dit gebouw komt midden in het zicht” 
 

“Heb het wat snel bekeken en ga er nogmaals binnenkort beter naar kijken. De verdichting 4 lijkt me geen slecht idee op de plaats van de Rabobank. Mooie balans 
met de kerktoren aan de overkant. Verder vind ik het een mooi voorstel met een mooie en groene ruimte, bloeiende planten en bomen en houtbouw. 

Fantastisch” 
 

“Authentiek, kleinschalig, ambachtelijk, ontmoeten, levendig. Dat moet wel zo een beetje de top 5 zijn van de wensen van de inwoners van ons dorp als het gaat 
om de invulling van het dorpshart. 
In Spijkers met Koppen (SmK), waar ik aan heb meegewerkt, is de balans gezocht tussen deze ambities en alle belangen in en rond het centrum. Het Kampje wordt 
onderdeel van een samenhangende inrichting van het centrum, waar mensen elkaar ontmoeten, graag verblijven en natuurlijk hun boodschappen willen doen. De 
ambachtelijke winkeliers zijn belangrijk, ze dragen bij aan de levendigheid en de levendigheid draagt bij aan hun levensvatbaarheid. Ontmoeten, verblijven, 
winkelen, ontspannen zijn gebundeld in het begrip verblijfskwaliteit. De huidige verblijfskwaliteit van ’t Haventje, de Dorpsstraat én het Kampje laten duidelijk te 
wensen over. 
Delva, het ontwerpbureau, heeft mooi creatief denkwerk verricht en een aantal interessante uitgangspunten benoemd die kunnen helpen om een optimaal 
centrum te ontwikkelen. Het balkon idee is bijvoorbeeld interessant, net als de getrommelde klinkerbestrating die verwijst naar het oorspronkelijke beeld, of de 
vermenging van verkeersstromen om voorzichtig rijgedrag af te dwingen. De esthetiek en het historisch perspectief komen goed uit de verf. De argumentatie dat 
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bebouwing van het kampje niet langs een stedenbouwkundige lat moet worden gewogen, maar beoordeeld moet worden langs de lat van wat de kwaliteit van het 
Kampje van oudsher bepaalt, lijkt mij plausibel en passend binnen de ambities van de bewoners en gebruikers.. 
Als ik dat vergelijk met SmK, dan is de essentie van SmK dat het verschillende belangen en gebruikerstypen met elkaar verzoent. Een rustige omgeving 
(leefbaarheid) is niet een absoluut doel. De bewoners en ook de ondernemers de willen vooral meer levendigheid, een plek waar je graag heen gaat en dan ook 
nog even wil blijven. Vanuit ondernemersperspectief is dat het boodschappen-plus idee, vanuit bewonersperspectief is het de sociale functie van het dorp. 
Het Kampje wordt in SmK ingedeeld in zones. Het deel rond de Amstelkerk en Beth Haim krijgt een historische uitstraling, waarbij de historische relevantie beter 
zichtbaar wordt gemaakt voor Ouderkerkers én bezoekers. Hier heerst rust en een zekere verstilling. Je mag hier best even nadenken over het verleden en het 
heden. Parkeren in het hart verdwijnt, dat wordt een plek waar de levendigheid van het centrum zich voortzet. Speelgelegenheid zonder wipkippen, maar wel een 
veilige en uitnodigende omgeving. Ruimte voor ouderen om al dan niet georganiseerd activiteiten te ontplooien. 
Ouderkerk kent relatief veel ouderen en veel gezinnen met jonge kinderen. Demografen noemen dat oneerbiedig een groen- en grijsoverschot. Die groepen 
moeten graag op het Kampje blijven, in nauwe samenhang met de horeca en het boodschappen doen. In de kerngroep spraken we van moeders op het terras 
terwijl hun kinderen veilig spelen en ouderen die jeu-de boulen met commentaar vanaf het terras. De eigenaar van het Rabogebouw is een belangrijke 
belanghebbende in dit proces. Elk plan kan alleen slagen als er een duidelijke aanpak is om hem mee te krijgen. 
De Dorpsstraat moet veiliger worden, ruimte om onbekommerd langs de winkels te wandelen zonder elkaar ruggelings te moeten passeren met ogen in je rug om 
de auto’s en fietsers te ontwijken. De dicht op de winkels geparkeerde auto’s beperken de ruimte om te lopen. Die auto’s maken het voor kinderen ook onveilig, 
omdat ze minder zichtbaar zijn. Toch is de beschikbaarheid van parkeerplaatsen belangrijk voor de winkeliers en horeca. De Dorpsstraat heeft weinig ruimte, dus 
het vergt een professionele ingreep om binnen die beperkte ruimte toch de verblijfskwaliteit te verhogen. 
’t Haventje is waarschijnlijk de meest onderbenutte plek van het centrum. Daar zijn flinke ingrepen nodig om met behoud van de parkeerplaatsen en rekening 
houdend met de (on) mogelijkheden van een beschermd dorpsgezicht de verbinding tussen dorp en Driemond flink te versterken. De vastgoedeigenaar van het 
supermarktgebouw zal nauw betrokken moeten zijn bij de ingrepen. Een bureau kan met veel creativiteit een fantastische plek maken van het Haventje, maar dan 
moet het wel flink op de schop. Het idee om de houten vlonders te verlengen naar een platform een meter of 5 de Driemond in is een fantastisch opstappunt. Het 
parkeren is nu relatief ruim opgezet met aardig wat onbenutte ruimte tussen de twee dwarsparkeerrijen in. Daar is veel ruimte te winnen voor het verbeteren van 
de toegang. 
Wat zien we van deze uitgangspunten van SmK terug in het plan van Delva? De rode loper, ofwel het verkeersluw maken van de route Dorpsstraat 
Korendragerstraat is een idee dat is meegenomen vanuit SmK. Delva heeft aangegeven geen verstand te hebben van verkeersveiligheid, dus dat verdient nog wel 
aandacht. Temeer daar Sweco, de ingeschakelde verkeerskundigen, ook heeft aangegeven dat dit aspect niet in hun opdracht stond. Het lijkt me naïef om te 
veronderstellen dat met een bord, een ander klinkertje en een drempel aan de ingang de verkeersveiligheid is gegarandeerd. Ambulances, forenzen, scooters, 
(race-)fietsers, bruiloftbezoekers, voetgangers, speedelecs, het is een flinke stroom met heel verschillende verkeersdeelnemers die de Korendragerstraat nu 
gebruikt. Ervaringen met shared space of auto-te-gast zijn ook niet overal positief. Daarvoor is een realistische analyse nodig van de aard van het verkeer dat nu en 
in de toekomst het gebied gebruikt.   
Het haventje en de Dorpsstraat zijn in het Delvaplan niet echt aangepakt. Het plan komt niet veel verder dan wat extra vlonders rond ’t haventje en om en om 
parkeren in de Dorpsstraat waarbij de verblijfsruimte nog steeds beperkt blijft. Aan de winkelzijde zou je zeker een halve meter extra ruimte willen maken. Het 
lijkt een onbeduidend detail, maar eigenlijk zegt het veel dat zelfs de auto’s in de Dorpsstraat de verkeerde kant op zijn getekend. Het idee voor horeca op de kop 
van de supermarkt is niet verder uitgewerkt. Dat is zonde en verrassend omdat de opdracht was om een schetsontwerp te maken voor het hele centrum. 
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Het Kampje is benaderd vanuit een ontwerpvisie, gebaseerd op een prent van wandelaars uit vervlogen tijden. Analoog aan de Kerkstraat bij de brug is het idee 
dat vanuit een antiek ogende weg langs de bebouwing een mooi uitzicht ontstaat op de groene omgeving. Een referentie aan de bebouwing in vroeger tijden. De 
essentie van het ontwerp is dat de grens van het dorp wordt afgebakend en uitzicht biedt op de weidsheid van het polderlandschap. De stilte en rust van de polder 
wordt het Kampje ingebracht. Het ontwerpteam prees het ontwerp aan met het veelzeggende woord “verstilling”. 
Met dit alles wordt de kracht en balans van SmK ondermijnd. Het idee was juist om het leven uit het dorp naar het Kampje te brengen en de huidige 
parkeerruimte in het centrum tot een uitnodigend speel- en verblijfveld te maken. De naar de winkels en terrassen verlegde Korendragerstraat snijdt de 
levendigheid af van het veld. Het ruimteprobleem uit de Dorpstraat wordt zo bovendien ook op het Kampje voortgezet. Het maakt het onveilig om er kinderen te 
laten spelen. Een waterspeelelement grenst aan de weg, kinderen gaan daar wegspringen voor de fontein. 
Het centrum en de ruimte van het Kampje worden ontkoppeld in plaats van verbonden. De levendigheid zal zich beperken tot flaneren langs de Kerkstraat, het 
gras nodigt niet uit. Zeker niet als het wordt doorsneden door paden, die de boodschap uitstralen dat er niet over het gras gelopen hoort te worden. In plaats van 
een bruisende ontmoetingsplek wordt het Kampje zo een bedaagde plek voor rustzoekers en voor aanwonenden die op hun rust zijn gesteld. Een park om te 
mijmeren. 
Het vinden van een oplossing voor middellang parkeren wordt ingewikkelder gemaakt door de ontwerpfilosofie. Dat resulteert in dwarsparkeren langs het perceel 
van de Rabobank. Een gevolg daarvan is dat het trottoir voor de karakteristieke boerderij wordt opgeofferd. Die karakteristieke boerderij wordt niet bij het 
centrum betrokken, maar er juist van afgesneden.  Het streven naar een bepaald ontwerpidee wordt sterker dan het realiseren van functies. De vorm gaat de 
functies dicteren, dat zou andersom moeten zijn. Het dorp is om te leven. 
Wat het allemaal extra compliceert, is dat er ook naar lijkt te zijn gestreefd om het budget voor het Kampje maximaal uit te putten, en misschien zelfs iets meer 
dan dat. Logisch, een bureau wil zich profileren. De ontwikkeling van de andere delen van het centrum, het haventje, de Dorpsstraat, de entree bij Hoger Einde, zal 
daaronder lijden. Het vergroot ook de kans dat onwenselijke kostendragers worden gezocht, die anders minder urgent zouden zijn. Zoals bebouwing van het 
keienveld met een gebouw dat ruim anderhalf keer zo groot is als Amstelstroom. 
En dan is er nog de olifant in de kamer. Het Rabogebouw en het perceel is eigendom van M-Solutions. De onderhandelingen lijken eerder achteruit te boeren dan 
perspectief te bieden. Is deze speler niet een maatje te groot voor de kennis en ervaring die wij vanuit ons dorp inzetten? Onderkennen van je zwakte is een grote 
kracht. Ik zou in overweging willen geven om eens bij de grote buurman aan te kloppen. Amsterdam heeft veel mensen in dienst die gewend zijn dergelijk 
vastgoedeigenaren te knippen en scheren.. 
Verstilling in plaats van levendigheid, een gemiste kans. Het plan van Delva sluit daarmee  totaal niet aan op de balans die in SmK is gezocht en gevonden. Het 
goede nieuws is dat er wel wat bruikbare elementen in zitten, maar de belofte uit het ambitiedocument en oplossing uit SmK worden absoluut niet waargemaakt. 

Terug naar de tekentafel” 
 
 

“Het slaat de plank mis, maar het heeft wel goede elementen. "Verstilling in plaats van levendigheid, een gemiste kans." Precies, dat is het! In het centrum hoeven 
we geen stiltegebied, maar zoeken we graag sociaal contact, verbinding, een dorpsgevoel. Hierbij even snel mijn feedback, een beetje kriskras.  
- De horeca en fontein bij Rabo-gebouw zien er goed uit, brede vlonders bij haven ook. 
- Drukke autoweg splitst terrasgedeelte Rabo-gebouw met vijver en spelende kinderen met parkgedeelte. Erg gevaarlijk voor kinderen want die willen natuurlijk 
oversteken naar het parkgedeelte en weer terug, en zo verder. Zo zit niemand rustig op het terras. 
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- Deal maken met eigenaar Rabo-gebouw om bij bouwen nieuwe gebouw een ondergrondse parkeergarage te bouwen. 
- Alleen Laden en lossen verkeer op Kerkstraat, borden en verkeersdrempels, max 5km p/u zodat er vrijwel geen auto's komen en kinderen veilig kunnen spelen en 
oversteken.  
- Vijver/fontein ook in het midden van park, wel multifunctioneel zodat deze leeg is en gebruikt kan worden bij festiviteiten. 
- Veel minder gras (niet goed bij festiviteiten, dat wordt al snel blubber, zeker na kermis, etc, meer grint voor voetbal/jeu de boules. Grote verplaatsbare bakken 
met veel groen, kleine bomen kan voor voldoende groen zorgen. 
- Ander type bankjes, van twee kanten kunnen zitten 
- Hoe realistisch is horeca bij de roeivereniging? Zou geweldig zijn, maar wil eigenaar meewerken? Wat is het realistische vooruitzicht hierop? 
- Idee: gemeentehuis veeeeeel te groot voor aantal medewerkers. Slopen gemeentegebouw en nieuwe huizen plaatsen met op BG een Parkeergarage. 
Parkeerprobleem opgelost. Alles kan betaald worden door verkopen grond.  
- Doorgaande weg zo dichtbij mogelijk aan kant Beth Haim zodat kampje 1 geheel wordt en niet gesplitst door drukke weg. Nu wordt onderschat hoeveel verkeer 
via Kerkstraat loopt. Dat wordt een drama in combinatie terrassen, etc.  

- Dorpsstraat veel te druk voor zigzaggen van verkeer. Wordt onoverzichtelijk en gevaarlijk” 
  

“De uitleg was niet zo bijzonder, maar ik vind het ontwerp wel erg onduidelijk. 
Verder we zijn al meer dan 20 jaar bezig en wat dat allemaal heeft gekost? 
Ik denk zelf dat ik het nooit meemaak, ben 75 jaar dus dat is dan jammer 

als echte geboren inwoner.” 
 

“Prachtig!  
Als ik nu over het Kampje fiets zie ik ineens wat een treurig plein het is. Overal auto's en een groen randje bij de Kerkstraat met stekelstruiken. Met regen is het 
helemaal bedroevend. 

Ik kijk uit naar dit mooie plan.” 
 

“Allereerst een aantal positieve punten van het schetsontwerp: 
 Bebouwing op plek RABO bank en Schapenweide akkoord; 
 De aanname van medium bebouwingsdichtheid wordt gesteund; 
 Verstandig om Kerkstraat eenrichtingsverkeer te maken richting Kerkbrug 

 
Punten waarvoor wijzigingsvoorstellen worden gedaan: 

 Het Haventje gedeeltelijk dempen met op de kop aan de Amstelkant de voorgestelde vlonder. Het gedempte deel kan worden gebruikt voor i) enige 
uitbreiding voor parkeerplekken voor supermarkt en ondernemers in de Dorpstraat en ii) voor een terras voor een horecapunt op de kop van het pand van 
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de supermarkt. Daardoor zijn er minder parkeerplekken (of zelfs GEEN parkeerplekken) noodzakelijk in de Dorpstraat vanaf het Haventje richting Vrije 
Handel; 

 Het schetsontwerp geeft geen standplaatsen voor de Viskraam of de Poffertjeskraam; die ondernemers geven veel leven aan het dorp gedurende het jaar; 
 Bebouwing op de graskeien wordt niet gesteund, want een dergelijke bebouwing maakt het dorpscentrum minder geschikt voor grotere evenementen 

zoals Kermis, Amstelzomerfestival e.d. 
Indien in de verre toekomst blijkt dat er geen interesse bestaat in de grotere evenementen dan kan die voorgestelde bebouwing op de graskeien altijd nog 

worden gerealiseerd maar daar is voorlopig zeker geen aanleiding toe.” 
 

“4500 woningen in de nieuwe kern....waar komt dan toch die drang vandaan om o.a. het schapenveldje en het grasveld naast de JHS ook nog vol te plempen 

met appartementen, geld? Wat is er mis met hier en daar een leeg stukje groen in het dorp? ” 
 
“Enkele dagen geleden heb ik kennis genomen van jouw uitgebreide reactie op het Schetsontwerp Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel van DELVA. Daarin 
strooi je eerst met complimenten maar al voortgaande blijft er niets meer over van al die waardering. 
Dat begrijp ik niet. Zeker niet als je stelt: 
“Het streven naar een bepaald ontwerpidee wordt sterker dan het realiseren van functies. De vorm gaat de functies dicteren, dat zou anders moeten zijn. Het 
dorp is om te leven.” 
Kun je hierop een toelichting geven? Je glijdt uit. 
Ik moet je zeggen dat ik het Schetsontwerp van DELVA uitstekend vind omdat het verdere uitwerking in het voorlopig ontwerp (VO) mogelijk maakt. 
Ik vind dat DELVA de haar door de Gemeenteraad gegeven opdracht als vervolg op Spijkers met Koppen goed heeft uitgevoerd. Zoals bekend is DELVA voor 
kostenraming openbare ruimte door SmitsRinsma BV en voor financiële analyse ontwikkelvelden door Stadkwadraat ter zijde gestaan. Voorts verdiend nog 
melding gemaakt te worden van SWECO die adviezen heeft afgegeven over parkeren waarbij niet onvermeld mag blijven de mogelijke lang parkeerlocaties aan 
Hoger Einde Noord en aan de Ambachtenstraat. 
Sorry, maar volgens mij hoeft niemand terug naar de tekentafel. Waar het nu om gaat is dat de Gemeenteraad beslist tot een voorlopig ontwerp (VO). Het 
echte probleem voor realisatie Centrumplan Ouderkerk is de financiering. Het gaat om miljoenen euro's. Dus er moet door Ouder-Amstel geïnvesteerd 

worden en er moeten gelden gereserveerd worden. ” 
 

“Erg mooi, moedig én uitdagend om "Historiciteit: begrip van het verleden" als uitgangspunt te nemen.  
Wist u dat op de kerkheuvel, de plaats van de huidige Amstelkerk, zelfs 1000 jaar geschiedenis ligt? Dat onder de huidige kerk sporen van tenminste drie 
eerdere kerken liggen? Dat de kerkheuvel daarmee de oudst bewoonde plek in Amstelland is? Ouder dan Amsterdam? En dat deze locatie het oude kerkelijk 
en bestuurlijk centrum was van Amstelland? Dat de Oude Kerk in Amsterdam tot 1323 onderdeel was van de moederparochie Ouderkerk?  
Om dan ook inhoud te geven aan dit verledens én daarmee begrip van het verleden te tonen heb ik het volgende voorstel:  
1. Haal de hekken rondom de kerk weg zodat Kampje en Amstelkerk weer een geheel vormen.  
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2. De contouren van de vorige, middeleeuwse (afgebroken in 1773) zijn sinds enige jaren bekend bij de De Historische Vereniging Wolfgerus, werkgroep 
archeologie. Markeer die contouren blijvend rondom de huidige kerk. En geef middels een bord in het grasperkje vóór de kerk informatie over de 1000-jarige 
geschiedenis van deze locatie). En waar je verder informatie kunt krijgen (kerk, museum etc).  
3. Om de meer nabije 19e en 20e eeuwse geschiedenis te laten zien: plaats op van oude foto's bekende locaties daar geplastificeerde zwart-wit foto's van.  
Van bijvoorbeeld 100 bij 60 cm. Zo stond op de locatie van het gemeentehuis vroeger een zadelmakerij. Etc, etc. Foto's van diverse locaties zijn bij de 
Historische Vereniging Wolfgerus bekend.  
4. Aan de hand van oude gravures of tekeningen kunnen locaties uit de 17e eeuw worden getoond. Zoals een chirurgijnhuis op de plek van boekhandel Spreij 
en het huidige RABO bank gebouw. En een afbeelding van het Rechthuijs, waar eeuwenlang recht gesproken werd, en waar nu café de Vrije Handel staat. 
Onder het café ligt nog steeds een oude cel van dit rechthuijs. Recht er tegenover stond de galg. 

Deze mogelijkheden kunnen mooi bijdragen aan begrip voor de historie van Ouderkerk.” 
 
“Er ligt een mooi schetsontwerp voor onze dorpskern. Wat zien wij graag? Groen, landelijk, levendig maar wel veilig, liefst zo min mogelijk verdichting, zoveel 
mogelijk vrije invulling voor festiviteiten, zicht op-/contact met historische plekken (Beth Haim, Amstelkerk, Haventje), hergebruik van materialen. Nog een 
paar suggesties en opmerkingen: 
- auto op bezoek: met parkeertijd kort (1 uur bij winkels), middel (1 1/2 uur bij horeca) en lang buiten de kern. Vrachtverkeer: laden/lossen in time-slots. 
- 'Fast cycles' weren uit Dorpsstraat: omleiding zichtbaar maken in wegdek. 
- Zitbankjes: niet in buurt van horeca vanwege extra geluidsoverlast in avond-/nachturen voor bewoners van de dorpskern. 
- Voetgangers faciliteren met overzichtelijk loopgebied: geen zigzaggende parkeerplekken in Dorpsstraat, wel loopvlonders bij Haventje. 
- Kerkstraat: verkeer niet dwars door parkgedeelte voor veiligheid en overzicht (éénrichting richting Kerkbrug, 5 km p/u). 

Met onze complimenten voor al het werk dat al is verricht en uitkijkend naar verdere invulling. ” 
 
“Inmiddels heb ik een aantal mensen gesproken die het schetsplan oppervlakkig hebben gezien en blij waren dat er in ieder geval geen bebouwing op ’t 
Kampje komt. Slechts eentje had goed genoeg gekeken om ook de variant met bebouwing in de gaten te hebben. Terwijl de gemeente juist die variant 
geleidelijk probeert binnen te harken. Kijk maar terug naar 2018 om te zien wat de gemeente en de projectontwikkelaar op ’t Kampje graag willen. Volgens de 
gemeente was er toen een absolute noodzaak van een grote supermarkt die per se aan ’t Kampje moest komen. Dat hebben de inwoners twee jaar geleden 
aan het begin van de zogenaamde coproductie snel en overtuigend als flauwekul van tafel kunnen vegen. 
De wethouders geven het natuurlijk niet zomaar op - de projectontwikkelaar trouwens ook niet - én zij hebben alle touwtjes in handen. Eerst laten ze de raad 
besluiten om een stedenbouwkundig bureau te vragen wat we het beste met het lege stuk midden in het dorp kunnen doen. Het geselecteerde bureau bleek 
echter vooral aan landschapsarchitektuur te doen. Die denken in landschapjes en niet in gebouwtjes. Omdat het moest van de wethouders heeft het bureau 
met tegenzin toch ook maar een variant met een hoog Rabo-gebouw en bebouwing van ’t Kampje uitgewerkt. 
Naast het externe advies om te bebouwen (wat dus niet zo goed gelukt is) hebben we nog de kostendrager in de vorm van grondverkoop door de gemeente 
voor bebouwing van ’t Kampje. Hoe bereik je dat?  
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Stap 1; geef een hoog budget af voor de herinrichting van ’t Kampje. Dat is gebeurd, € 1,4 miljoen (met mogelijk 30% overschrijding). De landschapsarchitekt 
kon vervolgens creatief en radicaal alles overhoop halen. Het grootste deel van de kosten zit straks onder de grond. Riolering, elektriciteit, lantaarnpalennet, 
regenwaterafvoer, telefoonleidingen, putten, kabels enz. liggen er goed bij en zijn nog lang niet aan vervanging toe, maar ze komen ergens anders te liggen 
omdat de gemeente het huidige logische en functionele wegenpatroon laat vervangen door een voor ons dorp ongeschikte ‘shared space’ langs de gevels van 
de Kerkstraat. Dat kost bakken met geld. 
Stap 2; zorg dat de gemeenteraad eerst kan kiezen voor de variant zonder bebouwing. Dat is gebeurd door een aangepaste begroting te maken voor de 
herinrichting van ’t Kampje en omgeving; € 1,1 miljoen. Dan is een kostendrager op ’t Kampje waarschijnlijk net niet nodig. Tenzij de kosten hoger uitvallen 
natuurlijk, maar ‘daar gaan we niet vanuit’ aldus de wethouders. In werkelijkheid is kostenoverschrijding zeker en zonodig kan de gemeente als opdrachtgever 
die kant op sturen. 
Waar is de gemeente nou zo enthousiast over? Door hun manier van doen, denk ik over de variant met een hoog Rabo-gebouw en/of bebouwing van ’t 

Kampje. Volgens mij zijn wij daar als inwoners helemaal niet zo enthousiast over.” 
 
“Een parkeerterrein van de Korendragerstraat langs de Rabobank met insteekplaatsen lijkt me geen goed idee. Daardoor verdwijnt de stoep langs de 
boerderij. Juist die stoep wordt  gebruikt door wandelaars, al dan niet met kinderen, om te kijken naar het groen, de kippen en de duiven. Volgens het 

schetsontwerp komt de rijweg direct tegen de heg.” 
 
“Inderdaad is een voetpad langs de boerderij in de Korendragerstraat  nodig. Zeker met al die verschillende verkeersstromen is het voor wandelaars met of 

zonder kinderen erg gevaarlijk indien er geen goed afgebakend voetpad is. ” 
 
 

“Bepaalde stukken in het plan vind ik mooi maar waarom moet er op de kleine stukjes groen zoals het Schapeveld (welke zeer klein is) een blokkendoos 
gebouwd worden en dan maar nog niet te spreken over het grote complex op de Graskeien. Kan alleen maar weer te maken hebben met geld, geld, geld en 
nogeens geld. Ons mooie kleine groene dorp is inmiddels al een kleine 10.000 gezonde bomen armer en dan nog maar niet spreken over de gekapte bomen bij 
de Amstelbrug en de voorhande zijnde kap van nog eens  95 bomen voor de herinrichting bij Sportpart De Toekomst. Al het groen wordt op deze manier 

opgeslokt en van ons afgenomen. Alleen voor nog meer steen, steen, en nogeens steen. Hoezo mileubewust. ....... ” 
 
 

“Op dinsdag 15 juni 2021 spreekt de raad van Ouder-Amstel tijdens de Commissie Grote Projecten over het Centrumplan Ouderkerk. Zeker voor Ouderkerkers 
maar ook voor de commissieleden een zeer belangrijk moment van overleg. Gelukkig kan er voordat de behandeling van het dossier begint ingesproken 
worden. 
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Duidelijk moet zijn dat het dossier Centrumplan Ouderkerk een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de volksvertegenwoordiging legt. Hieronder 
volgt samengevat het voorstel van het college aan de raad: 
- Stel vast schetsontwerp van Delva (= schetsontwerp) voor het Kampje, Kerkstraat, Graskeienveld zonder bebouwing. 
- Stel vast schetsontwerp onder voorwaarde pas op een later moment uitwerken van de ruimtelijke kaders Dorpsstraat en Haventje. Alsdan worden 
investeringen gedaan op het moment dat de financiële middelen voor Dorpsstraat en Haventje beschikbaar zijn. 
- Werk uit passende burgerparticipatie binnen de coproductie waarin kaders, rolverdeling, tijdsplanning, budget et cetera zijn opgenomen voordat met 
activiteiten van het voorlopig ontwerp te starten. 
- Werk uit schetsontwerp in voorlopig ontwerp van het Kampje, Kerkstraat, Graskeienveld zonder bebouwing. 
- Werk uit Ambachtenstraat en Hoger Einde Noord als mogelijke locatie(s) lang parkeren. 
- Onderzoek en werk uit voor € 40.000 onderdelen van het schetsontwerp betreffende: 

- voorlopig ontwerp van het Kampje, Kerkstraat, Graskeienveld zonder bebouwing 
- uitbreiding lang parkeerlocaties Ambachtenstraat en Hoger Einde Noord  

- Onderzoek: 
1. Mogelijkheden van verkoop van: 

- kavel 4331, dit is grond Achter het Kampje met bestemming wonen en 
- kavel 4060, dit is grond Kerkstraat 42 met bestemming verkeer 

2. Mogelijke opbrengsten ervan toe te kunnen voegen aan de nodige financiële middelen. 
- Doe onderzoek naar verkoop en invulling met of zonder bebouwing van Graskeienveld. 
- Doe onderzoek naar verkoop en invulling met of zonder bebouwing van Schapenweitje. 

- Doe onderzoek naar mogelijkheden van financiële dekking voor uitvoering eerste fase. ” 
 
 

“Regelmatig logeer ik in het mooie dorp Ouderkerk bij familie. Na lange tijd< corona< ben ik weer eens op bezoek en wat viel me op. Langs de A9 allemaal 
bomen gekapt, mooie entree Ouderkerk bomen gekapt. Kreeg aangekomen te horen dat dit nog niet alles is, er worden nog bomen gekaapt bij de 
Ouderkerkerplas (manegeterrein), op het kampje en zeer waarschijnlijk voor windmolens. 
Op internet het Schetsontwerp centrumplan< Ouderkerk aan de Amstel opgezocht. Met verbazing lees ik daar de plannen. Als buitenstaander kan ik me niet 
voorstellen de Ouderkerkers dit echt willen. Het lijkt er meer op dat dit een plan is van een projectontwikkelaar en de gemeente. 
Enige punten: 
Schapenveld 
Een mooi open veldje met een doorkijkje naar Beth Haim. In typische ontwikkelaarstaal wordt daar een woonblok verkocht van 20 bij 20 meter en 12 meter 
hoog. Hier is juist een historisch markeringspunt van Ouderkerk en niet een nog te realiseren woonblok. 
Graskeienveld. 
Ook hier weer typisch ontwikkelaarstaal om een woonblok van 50 bij 20 meter en 12 meter hoog midden het Kampje te verkopen. De Ouderkerkers willen 
minder auto in het zicht maar krijgen niet te verplaatsen woonblok midden op het Kampje. Gevolgen hiervan zijn dat het te gebruiken oppervlak een stuk 
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kleiner wordt en evenementen zoals kermissen, passion, markten e,d, niet gehouden kunnen worden.. Cultuur historisch gezien moet juist op deze plek geen 
bebouwing willen. 
Rabobank. 
Hier worden drie dichtheden gepresenteerd. 
Optie 1 Lage dichtheid. 
Om het dorpse en historische karakter van het centrum te behouden zou dit de juiste keus moet zijn. 
Optie 2 Medium dichtheid. 
Vanuit ruimtelijk perspectief is dit het advies van Delva. 
Optie 3 Hoge dichtheid. 
Dit is de keuze van de privaat eigenaar (projectontwikkelaar). Gezien de eerdere presentatie van de gemeente gaat het hier fout. De private eigenaar heeft 
daaruit de conclusie getrokken dat gemeente akkoord gaat met een hoge (voor Ouderkerk een zeer hoge) dichtheid. Daar is dan ook naar gehandeld. Dit plan 
is door gemeente terug getrokken met het huidige als gevolg. De projectontwikkelaar wil gecompenseerd worden en vandaar de voor Ouderkerk rampzalige 
plannen met het Kampje en het Schapenveld. 
Uitwerking/inrichting. 
Op bladzijde 35/64 wordt een keerlus voor het verkeer getekend welke ingeschat wordt met een straal van circa 9 meter. Op tekening staat een vrachtwagen 
met dubbele achteras getekend, voor dit soort vrachtwagens wordt een draaicirkel van 11 meter geadviseerd.  Verder moet de vrachtwagen bij het keren vlak 
langs de gevel en speelvijver rijden. In het schetsplan wordt ook gepresenteerd dat dit een plek is om te verpozen en te spelen is dit een potentieel gevaarlijke 
verkeerssituatie. In het schetsplan wordt vermeld dat dit een shared spaces gebied wordt. Shared spaces is een kreet die niet juridisch gedekt wordt. 
Aan de boerderijzijde van de “Rabobank” worden insteekparkeerplaatsen getekend waar geen voldoende ruimte voor zal zijn. Wanneer je naar de plattegrond 
op bladzijde voor mobiliteit kijkt wordt deze ruimte gevonden om de tuin van de boerderij te versmallen met als gevolg het kappen van twee bomen en het 
verwijderen van het huisje, staat ook niet meer op de tekening getekend. Om ruimte te winnen kan je langs parkeren overwegen. Een betere oplossing zou 
zijn om i.p.v. 28 40 parkeerplaatsen te realiseren op het graskeienveld. Een vierkante parkeerplaatsen meer naar achteren geprojecteerd, dus meer uitzicht. 
Dus geen woonblok en een autoarme entree van het Kampje en mooie zichtlijnen. 
Ik ben bang gezien de presentatie van de klankbordgroep, gemeente en de eisen van de projectontwikkelaar de uiteindelijke keus zal vallen op optie 3 en 
woonblokken op het Kampje en Schapenveld. Als het er eenmaal staat de Ouderkerkers spijt hebben van gemaakte keus. 
Als liefhebber van Ouderkerk  hoop ik dat de juiste keus wordt gemaakt. Besef een projectontwikkelaar komt, verdient en vertrekt maar de Ouderkerkers 
zitten met het resultaat. 
Maak van: 
De toekomst van het dorpshart komt voort uit het verleden: 
Niet 

De toekomst van het dorpshart vernietigd zijn verleden. ” 
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Samenvatting
In de raadsvergadering van 24 september 2020 is het besluit genomen om vervolg te 
geven aan het coproductieproces Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. De raad heeft 
gevraagd om de uitgangspunten uit het Bouwstenendocument Spijkers met Koppen te 
vertalen in een schetsontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte in het 
centrum. Ook werd gevraagd om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele 
bebouwing van het graskeienveld en/of het schapenweitje in kaart te brengen.
In samenwerking met de coproductiegroep is een stedenbouwkundig bureau geselecteerd 
en het Schetsontwerp gemaakt. Gelijktijdig is er parkeeronderzoek gedaan waarvan de 
resultaten in het Schetsontwerp zijn meegenomen. 

Het Schetsontwerp betreft de herinrichting van de openbare ruimte gebaseerd op Spijkers 
met Koppen en geeft inzicht in de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het 
Rabobankpand en wat de toevoeging van bebouwing op het graskeienveld en/of 
schapenweitje voor de openbare ruimte betekent.
De kosten voor het realiseren van het Schetsontwerp zijn geraamd en de mogelijke 
opbrengsten binnen het plan zijn deels inzichtelijk gemaakt. 

Voorgesteld wordt het Schetsontwerp van Delva, zonder bebouwing, op het graskeienveld 
vast te stellen als basis voor de uitwerking in volgende fases. Bebouwing op het 
schapenweitje, in afwachting van verdere financiële uitwerking, nog niet uit te sluiten. 
Opdracht te geven het Schetsontwerp uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp voor het 
Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld. Het Schetsontwerp van Delva als uitgangspunt/ basis 
voor latere uitwerking van de Dorpsstraat en het Haventje vast te stellen. En akkoord te 
gaan met het uitwerken van een voorstel voor de Ambachtenstraat als locatie voor lang 
parkeren.

Wat is de juridische grondslag?
Uitvoering geven aan het raadsbesluit van 24 september 2020. 

Wat is de voorgeschiedenis?
De raad besloot begin 2019 in coproductie de ambities voor het centrumgebied op te 
halen. Doel van dit proces was een gedragen ambitiedocument opleveren. De 
gemeenteraad heeft aan het begin van het coproductieproces de volgende kaders 
vastgesteld:
- het projectgebied (van het Haventje tot Kerkbrug)
- bestaand en nieuw beleid
- financieel neutraal

Op 27 februari 2020 besloot de raad:
- het Ambitiedocument als kader aan het vervolgproces toe te voegen. 
- het vervolgproces in coproductie voort te zetten. 

Dit vervolgproces resulteerde in het bouwstenendocument Spijkers met Koppen. Hierbij 
kwam naar voren dat de vastgestelde ambities niet te realiseren zijn binnen het kader 
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van ‘financieel neutraal’. Op 24 september 2020 is Spijkers met Koppen door de raad 
vastgesteld als richtinggevend document voor de verdere uitwerking en uitvoering van 
het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.

Op basis van de uitgangspunten uit Spijkers met Koppen is met de werkgroep, weer in 
een vorm van coproductie, het Schetsontwerp voor de herinrichting van de openbare 
ruimte in het centrum gemaakt. Het verslag van deze samenwerking Fundamenten voor 
een groen, levendig centrum, het Schetsontwerp en het parkeeronderzoek van Sweco 
zijn als bijlagen bijgevoegd.

Waarom dit raadsvoorstel?
In het proces is na het Ambitiedocument en Spijkers met Koppen het voorliggende 
Schetsontwerp de volgende stap. Hierna volgt het maken van een Voorlopig Ontwerp 
(V.O.). Dan volgt het Definitief Ontwerp. Daarmee is het ontwerpproces afgesloten en 
komt de fase van uitvoering en realisatie. 

Om de V.O. fase te kunnen starten wordt de raad gevraagd kaders en richting mee te 
geven voor het uitwerken van een ontwerp voor de herinrichting van de openbare 
ruimte.

Toelichting op het Schetsontwerp:

Opdracht
Op 24 september 2020 heeft de raad besloten een stedenbouwkundig bureau opdracht te 
geven een uitwerking op te stellen om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele 
bebouwing van het graskeienveld en/of het schapenweitje in kaart te brengen én de 
inrichting van Het Kampje concreet vorm te geven. Ook heeft de raad ingestemd met het 
doen van onderzoek ten behoeve van parkeerbeleid en parkeerregime (zie bijlage 
Sweco). Dit alles samen met de werkgroep in coproductie.

Werkwijze
In deze fase is de wijze van coproductie opnieuw vormgegeven. De kerngroep en 
klankbordgroep uit de vorige fase vormden samen De Klankbordgroep (KBG). 
Vanuit De Klankbordgroep zijn themateams gevormd. De themateams waren 
verantwoordelijk voor het voldoende betrekken en informeren van belanghebbenden. In 
de teams werkten ook ambtenaren en externe adviseurs mee. De door de teams 
voorgestelde keuzes en oplossingen zijn aan De Klankbordgroep voorgelegd. Voor het 
maken van keuzes was Spijkers met Koppen leidend (voor zover dit lag binnen de 
grenzen van het projectgebied van het Centrumplan). 
Naast het bewaken van de uitgangspunten uit het Spijkers met Koppen was De 
Klankbordgroep medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de themateams. 
De Klankbordgroep functioneerde als een thuisbasis waar alle informatie werd 
teruggelegd, besproken, in samenhang werd bezien en gecommuniceerd.
Gaandeweg het proces bleek deze aanpak niet ideaal maar wel werkbaar. Er is besloten 
door te gaan en de geleerde lessen en ontvangen aanbevelingen mee te nemen in het 
(vervolg)proces. 

Tijdens het ontwerpproces zijn een aantal presentaties en overleggen geweest met 
belanghebbenden zoals de Biz, vertegenwoordigers van de Amstelkerk, Amstelstroom, 
het museum, Beth Haim en bewoners van het centrum. 
(Zie ook de bijlage Vragen & Antwoorden) 

Het Schetsontwerp
Een kleine groep vanuit De Klankbordgroep heeft de selectie van het stedenbouwkundig 
bureau vormgegeven en uitgevoerd. Delva Landscape & Architecture uit Amsterdam is 
geselecteerd en heeft de opdracht uitgevoerd. Aanvullend deed bureau Sweco het 



Pagina 3 van 8

parkeeronderzoek. Uit dit onderzoek kwam een beeld over de benodigde parkeerplaatsen 
in het centrum. Deze uitkomst is verwerkt in het Schetsontwerp. 
Het Schetsontwerp gaat over: 
 Vertalen van de bouwstenen uit Spijkers met Koppen in beeld/ ontwerp
 Globaal duiden van functies
 Eerste aanzet van vormgeving
 Eerste idee over mogelijke materialen & inrichtingselementen

De belangrijkste principes in het Schetsontwerp zijn:
 Het verleggen van de Korendragerstraat naast de Kerkstraat. Hierdoor ontstaat 

een langgerekt plein op de plek waar de straat vroeger was, aan de rand van het 
dorp. Verkeersruimte en verblijfsruimte krijgen een plek op dit plein.

 Aan dit nieuwe lange stenen plein komt een groene ruimte die passend aansluit 
op de omliggende historische ruimtes & gebouwen. Recreatie, activiteiten en 
festiviteiten zijn hier goed mogelijk.

 Er wordt één soort bestrating voorgesteld voor de Dorpsstraat en de Kerkstraat.
 In de Dorpsstraat en Kerkstraat is de auto te gast.

Het Schetsontwerp sluit aan op de 5 hoofduitgangspunten uit Spijkers met Koppen. 
(Zie ook hoofdstuk 2 in Fundamenten voor een groen, levendig centrum)

1. Historiciteit
2. Economische vitaliteit
3. Verblijfskwaliteit
4. Leefbaarheid bewoners
5. Duurzaamheid

Bebouwing
Het Schetsontwerp geeft ook inzicht in de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het 
Rabobankpand en wat de toevoeging van bebouwing op het graskeienveld en/of 
schapenweitje voor de openbare ruimte betekent.

 Rabobankpand
Voor de herontwikkeling van de voormalige Rabobank wordt door Delva 
nieuwbouw voorgesteld. De maat en schaal sluiten aan op de bestaande 
bebouwing in de directe omgeving. In het gebouw is op maaiveldniveau gedacht 
aan winkels en horeca en daarboven woningen.

 Graskeienveld
Voor het graskeienveld is door Delva een ontwerp gemaakt voor bebouwing. Het 
betreft een wooncomplex voor ouderen met daarbij de optie tot een 
gemeenschappelijke voorziening. Bebouwing heeft grote impact op de openbare 
ruimte. Het is niet de voorkeursvariant van de stedenbouwkundige ontwerpers. 
De Klankbordgroep kan zich niet vinden in een ontwerp met bebouwing (zie ook 
‘Fundamenten’).

Andere bebouwingsopties op het graskeienveld, bijvoorbeeld kleinere bebouwing, 
zijn niet verder uitgewerkt. Volgens de ontwerpers is de impact van kleinere 
bebouwing/ een paar woningen op de openbare ruimte ook groot. De mogelijke 
opbrengsten van de grond zijn dan echter veel minder. 
Een klein paviljoen in het groen zou ruimtelijk een passende invulling kunnen zijn, 
maar genereert geen opbrengsten.

 Schapenweitje
Ook voor het schapenweitje is bebouwing onderzocht en heeft Delva een ontwerp 
gemaakt. De impact van de bebouwing op de openbare ruimte is groot. Het is niet 
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de voorkeursvariant van de stedenbouwkundige ontwerpers. De Klankbordgroep 
kan zich niet vinden in een ontwerp met bebouwing (zie ook ‘Fundamenten’).
Het college heeft aanvullend gekeken naar de opbrengst uitgaande van kleinere 
bebouwing (één woning). Hieruit blijkt dat kleinere bebouwing nagenoeg dezelfde 
opbrengst kan genereren

Welstand
Het Schetsontwerp is voorgelegd aan de adviseurs van Mooi Noord-Holland:
“De commissie uit haar complimenten voor de presentatie, het onderzoek en de zorgvuldige wijze 
waarop het project is aangepakt. Het landschappelijke concept voor het Graskeienveld en de ‘auto-te-
gast’ kan op goedkeuring rekenen. Het haakt goed aan bij de kwaliteiten en het karakter van het dorp 
en het is positief dat parkeren met het plan minder nadrukkelijk aanwezig is in het dorpshart. De 
transformatie van het Rabobank-gebouw kan voor een kwaliteitsimpuls zorgen. 
Aangaande de toevoeging van de aanvullende volumes op twee locaties maakt de commissie zich 
zorgen over de impact op de omgeving. Met name het volume op het Graskeienveld kan een 
ingrijpende aantasting vormen van het zojuist geopende plein.”
(Zie ook bijlage Welstandsadvies)

Parkeeronderzoek
Om het centrum als verblijfsgebied aantrekkelijker te maken moet het lang parkeren 
buiten het centrum geplaatst worden (Spijkers met Koppen). De raad heeft besloten dat 
de plannen voor het centrum pas uitgevoerd kunnen worden als er voor het lang 
parkeren buiten het centrum een oplossing is. Bureau Sweco heeft de mogelijkheden 
onderzocht. Hieronder volgt een korte samenvatting (het gehele onderzoek is 
toegevoegd als bijlage Parkeeronderzoek Sweco).

Voor  nu is de optie om het lang parkeren te verplaatsen naar de Ambachtenstraat de 
beste optie. Deze parkeerlocatie is te koppelen aan de ontwikkelingen in Ouderkerk Zuid 
die mogelijk vragen om extra parkeercapaciteit. De raming van de kosten voor het 
inrichten van de Ambachtenstraat komt op € 200.000,-.
 
De locatie Hoger Einde Noord, het huidige werkterrein voor de vervanging van de brug 
Ouderkerk, is in de toekomst eventueel een aanvullende parkeerlocatie naast de 
Ambachtenstraat. 

Het huidige aantal parkeerplaatsen in de blauwe zone wordt in het Schetsontwerp 
gehandhaafd. De parkeerplaatsen zijn voor kort en middellang parkeren en voor 
inwoners met een ontheffing. Voor deze inwoners wordt nu geen wijziging voorgesteld. 
Een aantal plaatsen in de Dorpsstraat worden op korte termijn in overleg met de 
ondernemers en bewoners ingericht voor fietsparkeren. De vermindering van een paar 
parkeerplaatsen in de Dorpsstraat heeft nagenoeg geen nadelig effect op de 
bereikbaarheid voor bezoekers per auto, terwijl de bereikbaarheid voor bezoekers op de 
fiets aanmerkelijk verbetert.

Bureau Sweco heeft ook het parkeerregime voor het centrum onderzocht. Invoeren van 
betaald parkeren kost de gemeente jaarlijks minder geld, is makkelijker aan te passen en 
biedt meer mogelijkheden om te reguleren. Toch is het advies om voorlopig het blauwe 
zone beleid te behouden, wel in combinatie met meer frequente handhaving. Dit advies 
komt voort uit de zorg van de ondernemers in het centrum rond het effect van betaald 
parkeren. Verder is het advies te zorgen voor monitoring en evaluatie van de 
parkeersituatie en zo nodig het beleid aan te passen, bijvoorbeeld om het verschuiven 
van de parkeerdruk naar de omliggende wijken te voorkomen.

Financiën
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De financiën hebben betrekking op de kosten en eventuele opbrengsten van het 
Schetsontwerp. Daarnaast gaan we in op een mogelijke fasering van het plan.

Kosten
Bij het Schetsontwerp is door bureau SmitsRinsma een kostenraming gemaakt voor de 
uitvoering van de plannen.

De geraamde kosten voor de diverse onderdelen zijn:
Kostenraming Oppervlak

Kampje/Kerkstraat/graskeienveld € 1.400.000 10.150 m²
Haventje € 400.000 1.800 m²
Dorpsstraat € 850.000 4.265 m²

Opbrengsten
Opbrengsten onderscheiden we naar grondverkopen (wel of niet voor bebouwing) en 
subsidiemogelijkheden.

Bureau Stadkwadraat heeft een de mogelijke opbrengsten van de verkoop van de grond 
op het graskeienveld en schapenweitje ten behoeve van woningbouw inzichtelijk 
gemaakt: 

1. De opbrengst van de grond van het graskeienveld wordt geraamd op ongeveer 
€ 1.45 mln. 
2. Op het schapenweitje gaat het om circa € 0,45 mln. (zie bijlagen: notitie: 
mogelijke opbrengsten Stadkwadraat en toelichting in Fundamenten)

Om woningbouw op deze locaties mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan met 
woonbestemming en bijhorende stedenbouwkundige kaders voor de locaties vereist. 
Met de verkoop van deze grond voor de ontwikkeling van woningen zou de herinrichting 
van Kerkstraat/Kampje/graskeienveld gefinancierd kunnen worden. Echter bebouwing 
toevoegen op het graskeienveld heeft niet de voorkeur van de stedenbouwkundige 
ontwerpers en de adviseurs van Mooi Noord-Holland en zeker niet van de 
Klankbordgroep. De impact op de openbare ruimte is groot en het unieke van een open 
weids en groen plein gaat verloren.

Naast graskeienveld en het schapenweitje heeft de gemeente nog twee kavels in 
eigendom in het centrum, die eventueel verkocht kunnen worden. Dit zijn de kavels 4331 
& kavel 4060. Kavel 4331 heeft bestemming wonen, kavel 4060 heeft bestemming 
verkeer en kan gebruikt worden als tuin. Het college onderzoekt de mogelijkheden van 
verkoop van deze kavels en de eventuele opbrengsten om eventueel toe te voegen aan 
de benodigde financiële middelen voor realisatie van het centrumplan.

Uit de enquête over de Mobiliteitsvisie blijkt dat de route Dorpsstraat en de Kerkbrug als 
één van de meest gevaarlijke gebieden in het dorp wordt beschouwd. Dit beeld wordt 
bevestigd in de Verkeersveiligheidsrapportage 2020. De herinrichting zoals voorgesteld in 
het Schetsontwerp draagt bij aan verbetering van de verkeerssituatie en de 
verkeersveiligheid. Vanuit de Vervoerregio lijken subsidies mogelijk. Hierover ontstaat in 
de V.O.-fase meer duidelijkheid.

Onderstaand een overzicht van de te realiseren opbrengsten. Het daadwerkelijke 
resultaat voor het centrumplan is de opbrengst na aftrek van de boekwaarde. De 
bedragen zijn bij benadering en dienen in de vervolgfase verder te worden uitgewerkt.

Potentiële opbrengst
Graskeienveld € 1,45 mln.
Schapenweitje € 0,45 mln.
Kavel 4331 € 0,3-0,5 mln.
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Kavel 4060 € 0,12 mln.
Subsidie mobiliteit € ntb

Fasering
Hoewel het Schetsontwerp is ontworpen als eenheid hoeft niet het hele plangebied in één 
keer op de schop. Om de investering te spreiden is een uitvoering in verschillende fases 
mogelijk: de werkzaamheden aan Het Kampje, Dorpsstraat en Haventje kunnen 
afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd. De Dorpsstraat is in 2007 heringericht en nog 
in goede staat. Het lijkt voor de hand te liggen om in de uitvoering prioriteit te geven aan 
de meest urgente ingreep, de herinrichting van het Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld. 

Investering
Een investering in de herinrichting van het Kampje/Kerkstraat/graskeienveld komt ten 
laste van de algemene middelen. Op basis van een afschrijvingstermijn van 30 jaar leidt 
dit tot een jaarlijkse afschrijving. Onderstaand een overzicht van de financiële impact 
uitgaande van een drietal varianten.

Investering Opbrengst Jaarlijkse 
afschrijving

€ 1.4 mln € 0 € 47.000
€ 1.4 mln € 400.000 € 33.000
€ 1.4 mln € 800.000 € 20.000

Voorstellen
Het voorstel aan de raad is € 40.000, - beschikbaar te stellen voor uitwerking van het 
Schetsontwerp naar een Voorlopig Ontwerp (V.O.) voor Kampje/Kerkstraat/graskeienveld 
en voor verdere uitwerking van het uitbreiden van de parkeerlocatie aan de 
Ambachtenstraat. 

Het is belangrijk om de ontwikkeling van het centrum in zijn geheel te blijven bezien. 
Ons voorstel is daarom ook aandacht te houden voor de ontwikkeling van de Dorpsstraat 
en het Haventje op basis van het Schetsontwerp.

Voorgesteld wordt dat de gemeente onderzoek doet naar de mogelijkheden voor 
financiële dekking voor uitvoering van de herinrichting van het Kampje/ Kerkstraat/ 
graskeienveld. Team Financiën van de Klankbordgroep heeft onderzoek gedaan naar 
mogelijke subsidies & fondsen als aanvullende financiering en kan hierbij worden 
betrokken (zie bijlage ‘Fundamenten’).

Wat gaan we doen?
Na behandeling van dit raadsvoorstel wordt door de gemeente, in overleg met de 
Klankbordgroep en belanghebbenden zoals de BIZ/ondernemers en pandeigenaren, een 
voorstel uitgewerkt voor een passende samenwerkingsvorm/participatie in de V.O. fase. 
Dit voorstel voorziet in kaders, rolverdeling, tijdsplanning en budget. Na de zomer gaat 
dit voorstel naar de raad.  

Na akkoord van de raad, wordt opdracht verstrekt aan de ontwerpers van het 
Schetsontwerp om een Voorlopig Ontwerp te maken.
In het Voorlopig Ontwerp: 

- Krijgen de diverse functies een meer definitieve plek. 
- In overleg met ondernemers en andere belanghebbenden wordt de benodigde 

ruimte voor de diverse functies verder uitgewerkt en voorlopig vastgelegd. 
- Er wordt met (verkeer)deskundigen gekeken naar de inrichting van de openbare 

ruimte om deze voor iedereen zo veilig mogelijk te maken. 
- Er worden voorlopige keuzes gemaakt voor materialen en inrichtingselementen. In 

deze fase kunnen ook de mogelijkheden voor bezuinigingen in het plan worden 
onderzocht.



Pagina 7 van 8

- De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie van de voormalige 
Rabobank worden vastgelegd. Afhankelijk van de keuzes van de raad gebeurt dit 
ook voor de bebouwing op het graskeienveld en/of schapenweitje.

Naast het maken van het Voorlopig Ontwerp worden de plannen voor het uitbreiden van 
het parkeren aan de Ambachtenstraat verder uitgewerkt.

Wat is het maatschappelijke effect?
Het maatschappelijk effect is een vervolg geven aan de realisatie van het Centrumplan 
dat op basis van (een vorm van) coproductie tot stand is gekomen en breed draagvlak in 
het dorp heeft.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het Schetsontwerp geeft aan welke ontwikkelkansen er zijn om het centrum van 
Ouderkerk aan de Amstel voor de toekomst te versterken en te verlevendigen. Er zijn 
een paar keuzemogelijkheden die we graag toelichten.

De gemeente kan ervoor kiezen het Schetsontwerp niet verder uit te werken omdat er te 
weinig middelen zijn of omdat er inhoudelijk andere inzichten bestaan dan nu door 
coproductie tot stand zijn gekomen. Dit heeft niet de voorkeur want hiermee schuift de 
herontwikkeling van het centrum op de lange baan; Het aanwezige draagvlak vervalt; En 
er moet opnieuw nagedacht worden over de toekomst van het centrum. 
Op korte termijn zijn hoe dan ook verkeerskundige aanpassingen gewenst.

De gemeente kan ervoor kiezen om met meer eenvoudige ingrepen het centrum en de 
verkeerssituatie aan te passen en te verfraaien. Ook dit geniet niet de voorkeur omdat 
dit onvoldoende recht doet aan het proces van coproductie en de eerder vastgestelde 
ambities van het ‘Ambitiedocument’ en ‘Spijkers met Koppen’.

De gemeente kan ervoor kiezen om de realisatie gefaseerd uit te voeren. Dan worden 
investeringen gedaan op het moment dat de middelen daartoe daadwerkelijk beschikbaar 
zijn en de ruimtelijke kaders zijn vastgesteld. Deze aanpak heeft onze voorkeur omdat in 
de tijd steeds concrete stappen worden gezet die passen bij het Schetsontwerp van nu. 
Het Schetsontwerp dient als basis.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Hieronder volgt puntsgewijs wat we nodig hebben voor de V.O.-fase: 

- Vaststelling van het Schetsontwerp als richtinggevend document voor de verdere 
uitvoering. 

- Medewerking van de raad aan een gefaseerde uitvoering en de financiering. 
- Een besluit over het bebouwen van het graskeienveld en/of schapenweitje. 

o Bij besluit tot bebouwen van een of beide percelen de kaders hiervoor vast 
te stellen volgens het Schetsontwerp 

o Of opdracht te geven voor verder onderzoek naar de invulling en 
verkoopwijze van deze percelen.

- Budget van €40.000,- voor het uitwerken van het Schetsontwerp naar een 
Voorlopig Ontwerp en het uitwerken van de locatie aan de Ambachtenstraat als 
parkeerlocatie voor lang parkeren.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Alle betrokken partijen zoals de Klankbordgroep, inwoners, vastgoedeigenaren en 
ondernemers worden geïnformeerd over het vervolgproces. Dit gebeurt onder meer met 
publicatie(s) in het Weekblad voor Ouder-Amstel, op facebook en op 
www.samenmakenweouder-amstel.nl. Op deze website staan ook het Ambitiedocument, 
Spijkers met Koppen en het Schetsontwerp met de bijbehorende bijlagen. Deze website 



Pagina 8 van 8

blijft zo lang het project loopt toegankelijk voor ideeën van inwoners en andere 
betrokkenen over het centrum. 

Wat is het vervolg?
Wanneer de gemeenteraad instemt met de voorstellen werken we een voorstel uit voor 
een passende samenwerkingsvorm/participatie in de volgende fase, het Voorlopig 
Ontwerp. Dit voorstel voorziet in kaders, rolverdeling, tijdsplanning en budget. Na de 
zomer wordt dit voorstel aan de raad voorgelegd. 
De ontwerpers van het Schetsontwerp krijgen de opdracht om een Voorlopig Ontwerp 
voor Kerkstraat/Kampje/graskeienveld uit te werken. 
Daarnaast wordt de locatie voor het lang parkeren aan de Ambachtenstraat verder 
onderzocht en uitgewerkt.
De mogelijkheden voor financiële dekking om uitvoering te geven aan de herinrichting 
van Het Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld worden verder onderzocht. Team Financiën 
van de KBG heeft onderzoek gedaan naar mogelijke aanvullende subsidies & fondsen. Dit 
kan hierbij betrokken worden (zie bijlage: ‘Fundamenten’). 

Hoe monitoren en evalueren we?
We houden u als gemeenteraad op de hoogte van de processtappen. Tevens maakt de 
Raad deel uit van dit proces voor het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. 
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1 Centrumplan OA 210624_def- bsl.docx 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021 nummer 
2021/29

BESLUIT :

1. Het Schetsontwerp van Delva, zonder bebouwing op het graskeienveld vast te 
stellen als basis voor de uitwerking in volgende fases.

2. Bebouwing op het schapenweitje, in afwachting van verdere financiële 
uitwerking, nog niet uit te sluiten.

3. Opdracht te geven het Schetsontwerp uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp 
voor het Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld, voorzien van een 
investeringsvoorstel.

4. De opbrengsten uit de verkoop van kavel 4331 en kavel 4060 als kostendrager 
in te zetten voor de realisatie van het Centrumplan.

5. Het Schetsontwerp van Delva als uitgangspunt/ basis voor latere uitwerking van 
de Dorpsstraat en het Haventje vast te stellen. 

6. Opdracht te geven tot het uitwerken van een voorstel voor lang parkeren op 
locatie Ambachtenstraat en dit na de zomer aan de raad voor te leggen, 
voorzien van een investeringsvoorstel.

7. Opdracht te geven een voorstel uit te werken voor passende samenwerking/ 
participatie in de volgende fase van het ontwerpproces en dit na de zomer aan 
de raad voor te leggen.

8. Voor het verrichten van de uitwerkingen genoemd onder 3, 6 en 7 een budget  
beschikbaar te stellen van €40.000,- en deze ten laste te brengen van het 
algemene resultaat.

Ouder-Amstel, 24 juni 2021

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

Mevr. L.W.F. Orscek-
Moolenaar

Mevr. J. Langenacker



Pagina 2 van 2



1 Centrumplan OA-bijl Schetsontwerp Delva.pdf 

CENTRUMPLAN, OUDERKERK AAN DE AMSTEL

De toekomst van het dorpshart komt voort uit haar rijke verleden

schetsontwerp



Dit document is met zorg samengesteld en niet voor commercieel gebruik. De auteur van de 
afbeeldingen is DELVA, mist anders vermeld. Mocht er bezwaar zijn tegen het gebruik van 
beeldmateriaal, neem dan contact op met de auteurs. Het betreft een ambitie en er kunnen geen 
rechten worden ontleend aan deze publicatie of afbeeldingen hieruit. Zonder toestemming van de 
eigenaar mag niets uit deze publicatie worden gebruikt of verspreid.

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

CENTRUMPLAN, OUDERKERK AAN DE AMSTEL

DELVA landscape architecture I urbanism 
Hoogte Kadijk 71, 1018BE Amsterdam (NL) 
emiel@delva.la - 0031 6 27 18 68 51

Gemeente Ouder-Amstel 
Vondelstraat 1, 1191BD Ouderkerk aan de Amstel

schetsontwerp





Dit boekwerk omvat het schetsontwerp voor het centrumplan Ouderkerk aan 
de Amstel. Het vormt de ruimtelijke vertaalslag van het ambitiedocument 
Spijkers met Koppen. Vanuit een bondige historische analyse wordt een 
planconcept neergelegd dat de grote lijnen voor de transformatie van het 
centrum van Ouderkerk aan de Amstel moet vaststellen. 

Dit wordt verder uitgewerkt en toegelicht, zowel in de ruimtelijke 
uitwerking van het openbaar gebied, alsook in enkele stedenbouwkundige 
ontwikkelingsopgaven voor het voormalige Rabobank gebouw, het 
Graskeienveldje en het Schapenveldje. Er is onderzocht of deze ontwikkelingen 
ruimtelijke kwaliteit kunnen toevoegen in het dorp. 

Om inzicht te krijgen in de kosten voor de herinrichting van het openbaar gebied 
is door SmitsRinsma (cultuurtechnici) een kostenraming opgesteld, die als 
als bijlage is toegevoegd. Daarnaast heeft Stadkwadraat (vastgoedexperts) 
een financiële analyse opgesteld voor de mogelijke ontwikkelingen, die ook 
als bijlage is toegevoegd. 

SCHETSONTWERP VOOR HET CENTRUMPLAN VAN OUDERKERK AAN DE AMSTEL

leeswijzer

In het donkergroen en cursief wordt vanuit DELVA een duidelijk advies 
geformuleerd waarbij de globale kwaliteit vanuit ruimtelijk, maatschappelijk 
en cultuurhistorisch perspectief het grootst is. Dit is louter een advies 
met bijhorende argumentatie waarop toekomstige  beleidsbeslissingen 
gesteund kunnen worden. DELVA is niet verantwoordelijk voor de 
beslissingen die uiteindelijk genomen worden. 
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Ouderkerk aan de Amstel is een dorp met rijke historie, gelegen te midden van 
de Amstelscheg. Het dorp ontleent haar verleden en bestaan aan haar ligging 
nabij de bocht van de Amstel en de Bullewijk. 

Door haar unieke ligging is de relatie met het landschap en omliggende 
Amstelland nooit veraf van het dorp. Ouderkerk aan de Amstel ligt in de 
directe invloedssfeer van Amsterdam en maakt daarmee ook deel uit van de 
Metropool Regio Amsterdam. 

Naast haar rijke historie vormt Ouderkerk aan de Amstel voor veel 
fietsliefhebbers ook het beginpunt van het rondje Ronde Hoep: het meest 
gefietste fietstraject van Nederland om heen de Ronde Hoep polder. 

OUDERKERK AAN DE AMSTEL

situering

Ouderkerk aan de Amstel ligt te midden van de Amstelscheg, aan de voet van de Ronde Hoep en op een steenworp van Amsterdam



6 - 64DE RODE LOPER VOOR OUDERKERK

Binnen deze opgave wordt een voorstel gedaan voor de transformatie van 
het dorpscentrum van Ouderkerk aan de Amstel. De projectzone van het 
centrumplan omvat de Dorpsstraat, het Haventje, Kampje en Graskeienveld, 
tot net over de Kerkbrug. 

De relatie met de rijke geschiedenis is nooit veraf en het centrum kent een 
heel aantal bijzondere kwaliteiten: historische gevels, volwassen bomen, 
veel economische levendigheid... Naast deze kwaliteiten zijn er tevens ook 
een heel aantal uitdagingen, zoals verrommeling in de openbare ruimte, veel 
ruimte-inname voor gemotoriseerd verkeer (zowel stilstaand als rijdend) en 
enkele gedateerde gebouwen met een laagwaardige uitstraling zoals het 
Rabobankgebouw. 

CENTRUMPLAN OUDERKERK AAN DE AMSTEL

projectzone

07. Rabobankgebouw 08. Amstelkerk 09. Beth Haim

06. Haventje

03. Kampje

05. Schapenveld

02. Dorpsstraat

04. Graskeienveld + Korendragerstraat

01. Kerkstraat
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Spijkers met Koppen is het resultaat van een langdurig en intensief 
participatietraject met belanghebbenden voor het centrum van Ouderkerk 
aan de Amstel. In het plan wordt tekstueel toegelicht hoe het dorpscentrum 
in de toekomst een nieuw gezicht kan krijgen, en op een dorpse, kleinschalige 
manier kan doortransformeren. In het plan worden een heel aantal 
aspecten nagestreefd, sommigen als overkoepelend thema, anderen als 
detailoplossingen voor specifieke problemen. 

Globaal gezien worden er vijf belangrijke krachtlijnen geformuleerd, die elk 
een bepaalde thematiek behelzen en alle vijf complementair zijn aan elkaar en 
daarmee de basis leggen voor verdere ontwikkeling. 

Het schetsontwerp bestaat uit twee varianten. Variant 1 gaat uit van een 
centrumplan zonder bebouwing op het graskeienveld en/of het schapenveld 
en variant 2 gaat uit van een centrumplan met bebouwing op het graskeienveld 
en/of het schapenveld. Het schetsontwerp voldoet en vormt ook een 
ruimtelijke vertaling van deze 5 krachtlijnen, zijnde: 

1. Historiciteit: begrip van het verleden

2. Economische vitaliteit

3. Verblijfskwaliteit in de openbare ruimte

4. Leefbaarheid en kleinschaligheid van het dorp

5. Vergroening en duurzaamheid

Resultaat van een grondig participatieproeces: ambitiedocument ‘spijkers met koppen’

UITGANGSPUNTEN SPIJKERS MET KOPPEN ALS BASIS

spijkers met koppen

 

 

‘Spijkers met koppen’ 
Bouwstenen voor een stedenbouwkundig plan  
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De transformatie van het centrumplan zet maximaal in op de 5 belangrijkste uitgangspunten van Spijkers met Koppen. 



HET CENTRUM VAN OUDERKERK ONDER DE LOEP

2. analyse
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Zoals eerder vermeld is de rijke historie van Ouderkerk aan de Amstel nooit 
veraf. Het dorp omvat een heel aantal monumenten, bijzondere plekken en 
duidelijke relaties met haar verleden. 

Belangrijke plekken binnen het centrumplan zijn de Amstelkerk en Pastorij, de 
Brugstraat waar de veerpont al vele jaren mensen van de ene naar de andere 
zijde van de Amstel brengt en de Portugees-Israelische begraafplaats Beth 
Haim, die op haar beurt ook een sterke relatie met de Amstel heeft. 

OUDERKERK BRUIST VAN DE HISTORIE

historische identiteit

Caption
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Ouderkerk aan de Amstel is ontstaan aan de Amstel, maar ook aan natuurlijk 
het open landschap. In het dorpsweefsel zijn nog veel routes te herkennen die 
er al honderden jaren liggen. De belangrijke hiervan zijn de Dorpsstraat en de 
Kerkstraat. 

Historisch gezien vormde de Kerkstraat, tot ongeveer 1950, altijd de rand 
tussen het dorp en het open landschap (en de begraafplaats van Beth Haim). 
Aan één zijde vond men dus het historische dorpsweefsel, aan de andere zijde 
het open groen. 

Met de opkomst van de auto ontstond er een steeds grotere parkeerdruk en 
later ook de druk om een tweede verbinding aan te leggen voor gemotoriseerd 
verkeer, namelijk de Korendragerstraat. Het open landschap werd zo deels 
getransformeerd tot parkeerterrein, en de Kerkstraat verloor haar primaire 
rol als verbinder van Amstel tot Dorpsstraat, en als rand tussen dorp en 
landschap. 

Ouderkerk aan de Amstel in 1924: de Kerkstraat, links in beeld, als rand tussen dorp en landschap

DE KERKSTRAAT ALS RAND TUSSEN DORP EN LANDSCHAP

historische kwaliteiten
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OUDERKERK AAN DE AMSTEL

UNIEKE HISTORIE OUDERKERK
OUDERKERK AAN DE AMSTEL,  MAAR OOK AAN HET LANDSCHAP

1860: Kerkstraat sterk verbonden met 
landschap en begraafplaats

1930: Kerkstraat wordt deels 
rechtgetrokken en verliest continuïteit

1980: Komst Rabobankgebouw en 
Elieserpad (begrenzing Beth Haim)

2020: Korendragerstraat neemt primaire 
rol Kerkstraat over
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Kerkstraat als rand tussen dorp en landschap.

1870

1920

1970

2020

Kerkstraat als rand tussen dorp en landschap.

Kampje wordt deels ingenomen als parkeerterrein en 
er ontstaat een secundaire route langsheen het nieuw 
gebouwde Rabobankgebouw.

De Korendragerstraat is volledig doorgetrokken tot aan 
de Kerkbrug en neemt de rol van de Kerkstraat volledig 
over. Daarnaast wordt zowel Kampje als Graskeienveld 
ingezet voor parkeren. 
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Caption

“de kerkstraat is altijd de rand geweest 
tussen dorp en landschap”
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TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR HET DORPSHART

3. planconcept
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De historische kwaliteit die de Kerkstraat had is vandaag de dag nog maar 
weinig kenbaar. Maar er bestaat veel potentieel om deze kwaliteit in een 
hedendaagse vorm terug te brengen als drager voor het dorpse leven. 

Gebaseerd op onderstaande historische foto uit 1920, worden een aantal 
krachtlijnen en elementen opgenomen om de ‘rode loper voor Ouderkerk’ te 
creëeren: een lint waar iedereen elkaar ontmoet, interageert, samenkomt en 
verplaatst, op de rand tussen het dorp en het landschap. 

DE HISTORISCHE UITSTRALING ALS BASIS

de rode loper voor ouderkerk

Beeld van de Kerkstraat uit 1920, gezien vanaf de Dorpsstraat

GEDEELDE STRAATOPEN LANDSCHAP

BIJZONDERE BOMENRIJ ZICHT OP AMSTELKERK

RAND TUSSEN DORP EN GROEN
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Het conceptvoorstel voor het centrumplan vindt haar basis in het terugbrengen 
van de historische kwaliteit van weleer en het herstellen van deze historische 
structuur. Dit gebeurt door een radicale transformatie en gebruik van de 
openbare ruimte: de automobilist komt niet meer op de eerste, maar op de 
laatste plaats. 

DE KERKSTRAAT KRIJGT HAAR HISTORISCHE ROL TERUG

conceptvoorstel

Met de herinrichting krijgt de Kerkstraat haar rol als 
volledige verbinder terug en wordt de Korendragerstraat 
afgewaardeerd. Er ontstaat een brede en royale 
publieke ruimte waar voldoende maat en schaal is om 
voetgangers, fietsers en auto’s binnen een auto-te-gast 
principe ruimte te geven. 

Dit auto-te-gast principe loopt door tot de Dorpstraat en 
zal dezelfde uitstraling en inrichting krijgen, waarbij het 
voor auto-verkeer niet meer wenselijk en aantrekkelijk is 
om hiervan gebruik te maken als doorgaande verkeers-
route. Natuurlijk blijft lokaal verkeer, bijvoorbeeld wanneer 
mensen inkopen willen doen bij de lokale handelaars, wel 
gefaciliteerd.

Vanaf de Kerkbrug loopt een smalle straat richting 
het Kampje. Ter hoogte van het Kampje scheiden de 
Kerkstraat en Korendragerstraat elkaar waarbij aan 
weerszijden van de Korendragerstraat geparkeerd wordt. 
Een groot deel van het dorpshart is dus bestemd voor de 
wagen en snelle verplaatsingen. 

STAP 1: KERKSTRAAT ALS RODE LOPER

VANDAAG: VERKEERSRUIMTE

P

P
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Met het supprimeren van de Korendragerstraat ontstaat 
er opeens ontzettend veel ruimte om het open landschap 
weer in ere te herstellen. Opnieuw is de Kerkstraat de 
rand tussen dorp en landschap, en krijgt het dorp een 
bijzondere, open en groene ruimte die ruimte biedt voor 
de vele dorpse festiviteiten, of op rustigere dagen een 
kalm, ingetogen en groen uitzicht biedt. 

Voor het centrumplan is ook de vraag of bebouwing 
op het graskeienveld en/ of het schapenveld een 
toegevoegde ruimtelijk waarde bieden. We hebben voor 
deze vraag-opgave gezocht naar de hoogste ruimtelijke 
kwaliteit en het creeeren van een maatschappelijk 
waardevol programma. Dit is verwerkt in variant 2 van 
het schetsontwerp.

STAP 2: HET OPEN LANDSCHAP

STAP 3: DORPSE (HER)ONTWIKKELING
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De Kerkstraat en Dorpsstraat vormen samen de rode loper van Ouderkerk. Op 
deze rode loper geldt een erfsituatie: dit betekent dat voetgangers en fietsers 
steeds voorrang hebben, en er stapvoets verkeer geldt. 

De openbare ruimte wordt uitgewerkt onder een auto-te-gast principe. Dat 
betekent dat zowel voetgangers, fietsers en automobilisten gebruik maken van 
de totale inrichting om te verblijven en te verplaatsen, waarbij automobilisten 
op een snelheidsvertragende verkeerveilige wijze door het plan heen worden 
begeleidt, waarbij weggebruikers op attendeerde wijze rekening met elkaar 
moeten houden.

Het gebruiken van de Dorpsstraat en Kerkstraat als doorgaande route wordt 
ontmoedigd door bestaande straten in de omgeving af te buigen, en door haar 
auto-te-gast inrichting. Als gebruiker zal je direct ervaren dat je eerder op een 
(centrum)plein verblijft of verplaatst en dat het centrum geen doorgaande 
verkeersverbinding is.

Op deze rode loper staat verblijven, ontmoeten en rustig verplaatsen centraal. 
(Economische) levendigheid wordt maximaal gestimuleerd door het creëeren 
van een aangenaam verblijfsklimaat waar zowel bewoners als bezoekers 
graag vertoeven en consumeren. 

Auto-te-gast als basis Gekende materialen met subtiel detail Verblijfskwaliteit onder de bomen

DE RODE LOPER ALS GEDEELDE RUIMTE VOOR ALLE BEWONERS EN BEZOEKERS

de rode loper
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Het Kampje en het Graskeienveld werden lang gezien als aparte entiteiten 
in het dorp. In dit schetsontwerp worden ze samengevoegd tot één grote, 
groene ruimte die op flexibele wijze ingezet kan worden. 

Het groene dorpshart vormt een aanvulling op andere bijzondere groenzones 
in de omgeving, zoals die rond de Amstelkerk en Pastorij en het ecologische 
natuurpark dat gecreëerd is op de begraafplaats van Beth Haim. Het dorpshart 
vormt op rustige dagen een groene oase om op te relaxen, picknicken of over 
uit te kijken. Maar het heeft ook de maat en schaal om de vele festiviteiten 
die het dorp kent, zoals bijvoorbeeld de kermis, te faciliteren en organiseren. 

Om ervoor te zorgen dat het Dorpshart ten allen tijde groen blijft wordt 
voorgesteld om een kleinschalig parkpaviljoen te bouwen die fungeert 
als collectieve ontmoetingsruimte in de buitenlucht, maar vooral als een 
‘bewaker van de leegte’. Dit om te bewaken dat in de toekomst het volledige 
Graskeienveld toch volgebouwd wordt, en zo de intrinsieke en historische 
relatie van Ouderkerk met haar landschap verloren gaat. 

het groene dorpshart

HET OPEN LANDSCHAP ALS GROENE DORPSRUIMTE
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Paviljoen in het park als bewaker van de leegte Open grasveld voor picknicks en festiviteiten Ook bij leegte een aangename ruimte
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DELVA adviseert sterk om te investeren in een parkpaviljoen, follie... die als 
bewaker van de leegte optreedt tegen het toekomstig dichtbouwen van 
het Graskeienveld. De openheid van het landschap is uniek voor Ouderkerk 
en kenmerkt het dorpshart al eeuwenlang. Een kleinschalig parkpaviljoen 
creëert zo een bijzondere plek in het open landschap en ondersteund 
het maatschappelijk leven van Ouderkerk. Daarnaast weerhoudt het 
toekomstige initiatieven ervan om het Graskeienveld volledig vol te 
bouwen. 
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ONTWIKKELINGEN OP MAAT VAN HET DORP

Binnen het centrum liggen 3 stedenbouwkundige vragen. Het 
Rabobankgebouw vormt een herontwikkeling van een bestaand gebouw en 
ook direct de grootste opgave van het plan. Hier moeten de handen van de 
gemeente en huidige eigenaar in elkaar geslagen worden om een bijzondere 
en kwalitatieve ontwikkeling te creëeren die ondersteunend werkt aan de 
levendigheid van het dorp. 

Daarnaast ligt er nog een ontwikkelvraagstuk voor op het Graskeienveld 
en Schapenveld. Kan bebouwing op deze mogelijke ontwikkelvelden een 
ruimtelijke toegevoegde waarde zijn voor het centrum? Beiden moeten met 
grootste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid afgewogen worden, omdat deze 
plekken historisch gezien nooit bebouwd zijn. Er wordt sterk geadviseerd 
om het open landschap maximaal te bewaren, en de mogelijke gebouwen te 
beschouwen als parkpaviljoens, die naast kleinschalig woonprogramma ook 
een maatschappelijke functie huisvesten. 

In materiaalgebruik is het fijn om te breken met de traditie en een aanvullend, 
hedendaags palet bovenop het bestaande te leggen. Bouwen met hout 
wordt recent weer gezien als een eenvoudige, snelle en vooral erg duurzame 
bouwmethode die daarnaast ook nog eens een heel vriendelijke, warme en 
dorpse uitstraling heeft. Het materiaal leent zich net als baksteen ook toe tot 
het creëeren van fijnschalige details en te bouwen op de dorpse maat. 

dorpse (her)ontwikkeling

Paviljoen als gemeenschapsplek Hout als natuurlijk bouwmateriaal Volumes op maat van het dorp
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DELVA aanschouwt vanuit een ruimtelijk standpunt dat het meest 
kwalitatieve voorstel zou zijn om op het Graskeienveld geen gebouw 
te gaan ontwikkelen, en dit te beperken tot een bijzonder paviljoen als 
bewaker van de leegte. In de variantenstudie in hoofdstuk 5 van dit 
boekwerk zal verder toegelicht worden dat indien er een woonontwikkeling 
geprojecteerd wordt, wat dan de minimale vereisten van deze ontwikkeling 
moeten zijn. 
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Caption

toekomstvisie ouderkerk aan de amstel
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*standplaatsen van kramen, festiviteiten, etc. werden niet expliciet weergegeven in deze plankaart. Wel werd in het 
schetsontwerp ruimte voorzien om deze activiteiten een geschikte plek te geven. Ondergrondse afvalcontainers 

worden voorzien in de Korendragerstraat. De exacte locatie zal afhankelijk zijn van de beschikbare ruimte in de 
ondergrond. 
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Oplevering plan Instellen 
éénrichtingsstraat

Parkeerplaatsen 
reduceren

Knippen  
Kerkstraat

Autovrij 
centrum

mobiliteit

STELSELMATIG RUIMTE VOOR DE AUTO TERUGGEVEN AAN DE DORPSBEWONERS

Bestaand: 67 plaatsen op het Kampje en Graskeienveld Na herinrichting: 42 - 44 plaatsen op het Kampje en Graskeienveld

MOBILITEITSTRANSITIE

Mogelijk scenario van doorzetten van mobiliteitstransitie

Het schetsontwerp voor het centrumplan moedigt aan om steeds meer ruimte 
te geven aan bewoners en bezoekers, en minder aan de automobilist. Het 
plan faciliteert de huidige mobiliteitssituatie, maar zal door haar inrichting en 
gebruik automatisch zorgen voor een reductie van het autoverkeer, waardoor 
de parkeervraag ook zou moeten afnemen.

De ruimtelijke inrichting van het plan tracht de mobiliteitstransitie, die overal 
in Nederland, weliswaar in verschillend tempo, zich voordoet, te versnellen. 
Het tracht de kwaliteit van de openbare ruimte, wanneer deze maximaal 
toebedeeld is aan de gebruikers, te tonen, en zo bewoners en bezoekers ervan 
te overtuigen de auto vaker thuis te laten en te voet of met de fiets te komen 
genieten van het levendige dorpshart. 
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Het volledige centrum heeft met haar toekomstige inrichting maximaal de 
opportuniteit om doorgaand gemotoriseerd verkeer te weren. Verschillende 
middelen: straten in de omgeving ombuigen, de inrichting maximaal op de 
voetganger en fietser. zorgen ervoor dat bewoners automatisch via de daarvoor 
bestemde infrastructuur regionale, en dus doorgaande, verplaatsingen zullen 
doen. 

Vaak worden de Kerkstraat en Dorpsstraat vandaag de dag nog gebruikt als 
een snelle kortere weg. De nieuwe inrichting zal doorgaand verkeer maximaal 
ontmoedigen, maar lokaal verkeer maximaal faciliteren. De auto wordt dus 
niet geweerd, wel wordt er hiërarchie in de mobiliteitsstructuur van het dorp 
gebracht waar een onderscheid gemaakt wordt tussen verplaatsingen van 
voordeur naar N- of A-wegen, en verplaatsingen van voordeur naar lokale 
handelaar. 

GEEN DOORGAAND VERKEER, WEL LOKAAL VERKEER

Het centrum van Ouderkerk aan de Amstel niet meer voor doorgaand verkeer, maar enkel lokaal verkeer

Doorgaand verkeer

Lokaal verkeer
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Caption

toekomstbeeld: kampje en kerkstraat
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MATERIALISATIE EN INRICHTING

4. UITWERKING openbare ruimte
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De openbare ruimte van Ouderkerk aan de Amstel kent vandaag de dag al 
een degelijke en goede uitstraling. Voor de herinrichting van het dorpshart 
wordt een duurzame strategie voorgesteld. De huidige bestrating, bestaande 
uit dieprode, gebakken kleiklinkers, krijgt een nieuw leven door deze op te 
nemen, om te draaien en terug te leggen. Daarbovenop worden ze vermengd 
met nieuwe stenen, die net verschillen in kleur. Op deze manier ontstaat er een 
unieke samenstelling en uitstraling van de verharding. 

MATERIALISATIE

uitwerking

Herbruik van bestaande kleiklinkers in het gebied wordt gemengd met nieuwe kleurtinten tot één bijzonder geheel

Details van bestaande verharding in omgeving van het centrumplan
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De Kerkstraat krijgt haar primaire rol van de belangrijkste verbinder te zijn 
tussen Kerkbrug en Dorpsstraat. Met het opheffen van de Korendragerstraat 
wordt zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers tot één loper 
teruggebracht, waarin een auto-te-gast milieu ontstaat. 

De huidige hogere ligging van de Kerkstraat (tussen 50 en 80cm verschil met 
het Kampje) wordt herkenbaar gemaakt door een gemetselde zitrand die de 
rand tussen dorp en landschap, tussen de rode loper en het groene, open 
landschap, versterkt. Dorpsbewoners en bezoekers die vertoeven binnen de 
auto-te-gast bevinden zich zo ook net iets boven het landschap, en kijken er 
wijds over uit. 

De Kerkstraat vormt eerder een lineaire pleinruimte dan een straatprofiel, 
die soms verbreed en versmalt en ingericht is om aangenaam te verblijven 
of rustig te verplaatsen. Er wordt hierin rekening gehouden met bestaande 
terrassen of nodige leveringen van vrachtwagens aan de lokale handelaars. 

Een bijzonder waterelement, dat soms een ingetogen waterspiegel vormt en 
op andere dagen een interactief speelelement, vormt de schakel tussen de 
Dorpsstraat en de Kerkstraat en Kampje. Het activeert de plek en onderstreept 
het gebruik van de openbare ruimte als echt lineair verblijfsplein. 

VERBLIJVEN EN VERPLAATSEN MET ZICHT OP HET LANDSCHAP

zoom 1: kerkstraat

4. Waterelement als speelfontein

3. Waterelement als reflectie van historie1. Verharding met bijzondere accenten 2. Geïntegreerd zitelementen

5. Ruimte voor fietsparkeren 6. Zitgelegenheid onder de bomen
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Zoom van het plan ter hoogte van de Kerkstraat en het Kampje. De aangeduide cijfers corresponderen met de afbeeldingen op de linker pagina.

1. 

2. 

3. 

4.

5.



Het Kampje en Graskeienveld vormt de nieuwe, groene huiskamer van het 
dorp. Met of zonder ontwikkeling van een mogelijk gebouwpaviljoen blijft het 
ten allen tijde een groene, open ruimte die er ingetogen, wijds en aangenaam 
uitziet op rustige dagen. De groene herinrichting brengt de historische 
uitstraling terug naar boven en creëert een dorpshart dat uniek is in Nederland. 

Daarnaast faciliteert de groene, open ruimte het sterke gemeenschapsleven 
in Ouderkerk aan de Amstel. Er is voldoende plek voor dorpsevenementen 
of grote festiviteiten zoals de Kermis, die deels op de rode loper van de 
Kerkstraat en deels op de groene weide ingericht kan worden. Op mooie lente- 
en zomerdagen kunnen dorpsbewoners er picknicken, luieren in het gras en 
wordt de ruimte gebruikt als park voor het dorp. 

GROENE HUISKAMER VAN HET DORP

zoom 2: Kampje en Graskeienveld
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3. Halfverharde parkeerplaasten

5. Los meubilair4. Halfverharde paden

1. Grasweide 2. Natuurlijke en biodiverse beplanting
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Zoom van het plan ter hoogte van Graskeienveld. De aangeduide cijfers corresponderen met de afbeeldingen op de linker pagina.

1.

3.

5.

2.

4.



Vandaag de dag fungeert de Dorpsstraat als doorgaande route waarbij het 
langsparkeren aan de zijde van de handel en speciaalzaken de scheiding 
vormt tussen het voetpad en de rijbaan. Binnen het auto-te-gast model wordt 
de openbare ruimte zo ingericht dat gemotoriseerd verkeer automatisch 
vertraagd, niet in een rechte lijn rijdt en daardoor het voldoende veilig wordt 
voor voetgangers en fietsers om de gehele ruimte in te nemen. 

Door het aantal parkeerplaatsen te behouden, maar sommige plekken naar de 
overzijde van de straat te verschuiven ontstaat een veel diffuser milieu waar 
voetganger, fietser en automobilist gebruik maken van dezelfde rijloper. 

Naast het heraanleggen van de bestrating worden de fietsnietjes en 
verlichtingspalen ook vernieuwd en in een meer hedendaags jasje gestoken. 
Fietsnietjes worden gegroepeerd tot een cluster in plaats van in een rij achter 
elkaar geplaatst te worden. 

MEER RUIMTE VOOR VOETGANGER EN FIETSPARKEREN
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zoom 3: dorpsstraat

Zitbanken

5. Verlichtingsmasten

2. Zone voor langsparkeren

4. Fietsnietjes

1. Verharding met bijzondere accenten
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Zoom van het plan ter hoogte van de Dorpsstraat. De aangeduide cijfers corresponderen met de afbeeldingen op de linker pagina.

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 
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Caption

toekomstbeeld: dorpsstraat
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Het Haventje is de plek in het centrumplan waar Ouderkerk aan de Amstel ook 
werkelijk aan de Amstel ligt. Vandaag de dag ligt er al een fijne boardwalk die 
bewoners vanaf de Dorpsstraat tot een bijzonder plekje aan het water brengt. 
Een groepje bomen en fantastische treurwilg creëert er een mooie plek met 
uitzicht over de bocht van de Amstel. 

Die verblijfskwaliteit wensen we door te trekken door een extra vlonder te 
voorzien tussen de roei- en kanovereniging en de bestaande boardwalk. Aan 
de ‘landzijde’, de plek waar wagens geparkeerd staan of waar het gebouw 
van de supermarkt staat, is er erg weinig ruimte om werkelijk een verschil 
te maken. Er wordt voor geopteerd om de nieuwe boardwalk binnen de 
kademuur te leggen, net over het water drijvend. Op deze manier ontstaat 
er een nog intensere relatie met het water en kan het aantal parkeerplaatsen 
gehandhaafd blijven. 

De boardwalk ondersteunt ook de wens om de hoek van het supermarkt-
gebouw, grenzend aan de Amstel, te transformeren tot een horeca 
voorziening. Op deze locatie, zuid-west gericht en geörienteerd op het 
water, kan een ontzettend leuke plek ontstaan met hoge verblijfskwaliteit en 
ontmoetingswaarde. 

Bovenstaande is een duidelijke wens en daarmee onder voorbehoud. Of dit 
ruimtelijk scenario een haalbaar en realiseerbaar is zal sterk afhangen van 
hetgeen gebeurt in het aangrenzende gebouw. 

zoom 4: haventje

1. Houten dek 2. Zitelementen 3. Vlonder met relatie tot water

RECREËEREN AAN HET WATER
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Onderstaande ingreep heeft enkel een grote meerwaarde wanneer ook de 
invulling van het supermarkt gebouw op de kop van het Haventje aangepast 
kan worden. Publiek domein hangt vaak samen met de programmatie van 
aangrenzende plinten, en dat is op deze locatie absoluut van toepassing. 

Zoom van het plan ter hoogte van Haventje. De aangeduide cijfers corresponderen met de afbeeldingen op de linker pagina.

1. 

2. 
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zoom 5: kerkbrug

START VAN DE ‘AUTO-TE-GAST’-ZONE

De Kerkbrug is een unieke plek binnen Ouderkerk. Het verbindt beide 
delen van het dorp over de Bullewijk, en vormt tevens ook de start van het 
centrumplan. Belangrijk voor het slagen van de auto-te-gast ruimte in het 
centrum, is dat het doorgaand verkeer op een natuurlijke wijze geleid wordt 
via de weginfrastructuur die bestemd is voor doorgaand verkeer. Dit betekent 
dat de Achterdijk niet meer als weg mag doorlopen over de Kerkbrug heen 
tot in de Kerkstraat, maar dat de Achterdijk moet doorlopen in de Rondehoep 
Oost. Hierdoor zullen automobilisten bewust moeten afslaan, en de auto-te-
gast oprijden, indien zij lokaal hun boodschappen wensen te doen. Door een 
minimale ingreep wordt zo in de inrichting duidelijk wat de hoofdroutes zijn 
voor automobilisten. 

Bestaande conditie Gewenste conditie



45 - 64

Deze zone ligt gedeeltelijk buiten de formele projectgrens van het 
Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. Echter adviseert DELVA om net ook 
te focussen op de aansluitingen van het Centrumplan, zijnde hoofdzakelijk 
de Kerkstraat en Dorpsstraat, op het dorpsweefsel in de omgeving. Hoe 
deze aansluiting gemaakt wordt, zoals in onderstaand voorbeeld, zal een 
cruciale bijdrage hebben in het bekomen tot een succesvol openbaar 
domein waar de ruimte gedeeld wordt door meerdere mobiliteitsmodi. 

Zoom van het plan ter hoogte van de Kerkbrug. De aangeduide cijfers corresponderen met de afbeeldingen op de linker pagina.

1. 

2. 
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Caption

TOEKOMSTIG DORPSHART OUDERKERK AD AMSTEL
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ONDERZOEK NAAR ONTWIKKELKANSEN OP MAAT VAN HET DORP

5. variant: onderzoek ontwikkeling
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In dit hoofdstuk worden 3 kleine stedenbouwkundige opgaves onderzocht 
en ontwikkeld voor 3 verschillende locaties. De eerste locatie betreft het 
Rabobankgebouw, een bestaand kantoorpand uit de jaren ‘80 dat leegstaat 
en aan herontwikkeling toe is. Daarnaast zijn er nog twee mogelijke 
ontwikkelingsopgaven op zowel het Graskeienveld als het Schapenveldje. 

3 HERONTWIKKELINGSLOCATIES

ontwikkeling op maat van het dorp

01

02

03

01. Rabobankgebouw 
02. Graskeienveld 
03. Schapenveld
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Het Rabobankgebouw bevindt zich in het hart van Ouderkerk aan de Amstel op 
een zeer strategische locatie tussen Dorpsstraat en Kerkstraat. Het gebouw 
wordt binnen dit schetsontwerp als het ware op een podium gezet. De rode 
loper loopt als een tapijt om het gebouw heen. Daarmee krijgt het gebouw 
een extra belang en wordt haar centrale positie in het dorp nog verder kracht 
bij te zet. De bestaande footprint en perceelsgrens wordt hierbij min of meer 
gehandhaafd. Aan de hoek tussen de Korendragerstraat en de Dorpsstraat 
wordt de hap uit het perceel opgevuld en wordt iets meer oppervlakte 
gegenereerd, terwijl er aan de linkerzijde van het pand extra ruimte gegeven 
wordt aan de vrij smalle Kerkstraat. 

Samen met de privat eigenaar zal de Gemeente moeten toewerken naar 
een model dat een ruimtelijke meerwaarde biedt voor het dorp en waarbij 
het dorpse karakter behouden blijft. Er werden een aantal beknopte studies 
gedaan naar een bepaalde densiteit die binnen de vooropgestelde footprint 
ontwikkeld kan worden op de Rabobanklocatie. 

DORPSE KORREL MET KRITIEKE MASSA

1. rabobank

Plot oppervlakte: 1 255 m2

DORPSSTRAAT

KE
RK

ST
RA

AT

KO
RE

ND
RA

GE
RS

TR
AA

T

30 m

44
 m

Nieuwe plot oppervlakte: 1 255 m2 Bebouwde oppervlakte: 1 210 m2
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+- 3.000 m2 BVO 
1 tot 3 etages (+ dak)

+- 3.500 m2 BVO 
2 tot 3 etages (+ dak)

1. LAGE DICHTHEID

2. MEDIUM DICHTHEID

+- 4.000 m2 BVO 
2 tot 4 etages (+ dak)

3. HOGE DICHTHEID

Vanuit ruimtelijk perspectief adviseert DELVA om vanuit het medium 
dichtheidsscenario te vertrekken. In dit scenario, met een BVO van +- 
3,500 m2 wordt er een goede balans gevonden tussen voldoende kritieke 
massa en de dorpse schaal en maat die passend is bij het dorpshart. 
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HORECA / WINKEL: 900 M2

PARKING:  2X16 PL (300 M2)

RESIDENTIEEL: 1 800-2 800 M2

BVO:  3 500 M2

PLOT:   1 210 M2

L-0 L-1 L-2 L-3

Vandaag de dag is de kwaliteit, programmering en uitstraling van het 
Rabobankgebouw echter quasi onbestaande. In de herontwikkeling ervan 
wordt maximaal gezocht naar een dorpse schaal en maat. Er wordt een 
grotere gebouwcluster gevormd die ontstaat uit een samensmelting van 
verschillende dorpse woningen en panden, elk met een eigen dakvorm. Op 
deze manier blijft een kleine schaal behouden. 

Er wordt een maximaal levendige plint nagestreefd, met veel ruimte voor 
horeca en winkelgelegenheden. In de buik van het gebouw, toegankelijk via 
de Korendragerstraat, wordt ook parkeren voorzien voor de bewoners. Het 
parkeren gebeurt dus niet ondergronds. Door de ruime vrije hoogte in de plint 
is er ruimte voor een dubbellaags parkeersysteem, waardoor op beperkte 
oppervlakte toch een 30-tal auto’s kunnen parkeren voor de bewoners die 
erboven worden in verschillende types van appartementen. 

Woningen met elk een eigen karakter en kap, smelten samen tot één coherente ontwikkeling
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DELVA adviseert sterk om de herontwikkeling van het Rabobank gebouw 
naast de herinrichting van de openbare ruimte als hoge prioriteit te 
behandelen. Het bestaande gebouw draagt niet bij aan de ruimtelijke 
kwaliteit en uitstraling van het dorpshart. Er wordt geadviseerd om in een 
akkoord dat bereikt moet worden met de huidige eigenaar ook een selectie 
van architecten op te nemen die met veel zorg, precisie en kennis een 
bijzonder woongebouw op dorpse schaal kunnen ontwikkelen.

ARCHETYPE VAN HET HUISLEVENDIGE PLINTEN

DORPSE KORREL PRIVATE BINNENTUIN

STAAT OP HET PLEIN
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Caption

Het Graskeienveld is nooit bebouwd geweest. Cultuurhistorisch gezien moet 
er dus zeer nauwkeurig omgegaan worden met het eventueel bebouwen van 
het Graskeienveld. Indien er ontwikkeld wordt op het graskeienveld, wordt 
voorgesteld dit te doen door een kleinschalig en losstaand woongebouw. Het 
gebouw treedt daarmee op als een bijzonder element in het landschap, en 
bewaakt dat dit landschap nooit helemaal volgebouwd wordt, en de relatie 
tussen dorp - Kerkstraat - landschap voorgoed te niet gedaan wordt. 

Een mogelijke invulling zou kunnen bestaan in een slank, langwerpig volume 
waar aan de voorzijde een maatschappelijk en publiek toegankelijke huiskamer 
gecreëerd wordt, met hierachter een heel aantal appartementen gericht op 
de oudere bevolking. Er wordt collectief geleefd, waarbij bewoners van het 
parkpaviljoen, maar ook dorpsbewoners en verenigingen elkaar kunnen 
ontmoeten in de huiskamer die uitkijkt over het groene dorpshart richting de 
Kerkstraat. 

PARKWONINGEN MET GEMEENSCHAPSFUNCTIE

MAATSCHAP.: 160-420 M2

PARKING:  20 PL (450 M2)

RESIDENTIEEL: 1 000 M2

BVO:  1 610-1 870 M2

PLOT:   565 M2

Zacht materiaalgebruik in het landschap met een volume dat zichtlijnen stuurt en kwalitatieve buitenruimte genereert over het landschap

L-0 L-1&2

2. graskeienveld
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Het hierboven gepresenteerde woongebouw vormt vanuit ruimtelijk 
en maatschappelijk perspectief de meest optimale invulling van het 
Graskeienveld. DELVA adviseert sterk dat wanneer er overgegaan wordt tot 
de ontwikkeling van woningbouw op het Graskeienveld, er gewerkt wordt 
met een losstaand volume dat ook een maatschappelijke meerwaarde 
biedt. Hierbij is het belangrijk om minimaal 10 woningunits te voorzien, 
zodat er voldoende kritieke massa is om een collectief project op te zetten. 

MAXIMALE RELATIE MET PARKHOUTBOUW

‘HUISKAMER VAN OUDERKERK’ COMPACT GEBOUW

STAAT LOS IN HET LANDSCHAP
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Het Schapenveldje is een zeer klein perceel gelegen aan de Koningin 
Julianalaan. Door haar oppervlakte zijn er relatief weinig mogelijkheden, maar 
kan het Schapenveldje wel volop fungeren als mooie entree tot het Dorpshart. 

Een uniek geörienteerd gebouwtje kan helpen deze entree te markeren en 
kracht bij te zetten. Er wordt voorgesteld om een gebouwtje met minimale 
footprint te ontwikkelen waarin 5 appartementen plaats krijgen. De oriëntatie 
van het gebouw ligt evenwijdig met de perceelsgrens grenzend aan Beth 
Haim, en staat dus 45° gedraaid tegenover de straat. Op deze manier ontstaat 
een speels volume dat dorpsbewoners verwelkomd wanneer ze het dorpshart 
binnenkomen. 

ENTREE TOT HET DORPSHART

DAKTERRAS: 170 M2

PARKING:  5 PL (70 M2)

RESIDENTIEEL: 440 M2

BVO:  510 M2

PLOT:   650 M2

L-0 L-1 L-2 L-3

Een markant gebouw dat zorgvuldig de entree van het dorp markeert

3. schapenveld
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RESPECT VOOR BEGRAAFPLAATSCOLLECTIEF DAKTERRAS

ENTREE TOT HET DORP COMPACT VOLUME

SPEELSE ORIENTATIE

Volgens DELVA kan het bebouwen van het Schapenveld leiden tot een 
ruimtelijk kwalitatieve verbetering, mits het met veel zorg en aandacht 
gebeurt voor de inpassing, zoals het bovenstaande voorstel ook verbeeldt. 



KOSTENRAMING OPENBARE RUIMTE + 
FINANCIËLE ANALYSE ONTWIKKELVELDEN

6. calculatie
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Onderstaande plantekening betreft een ruwe oppervlaktecalculatie van het 
voorgestelde schetsontwerp in dit boekwerk. Deze calculatie dient als input 
voor de kostenraming voor de herinrichting van de openbare ruimte van het 
centrumplan, die bijgevoegd zit aan dit dossier. 

CALCULATIE

oppervlaktecalculatie openbare ruimte

658.58 m²

3620.96 m²Green

Semi-paved

Paving

Kerb

Paths

Water Element

Boardwalk

Seating

Lighting

New Trees

Bike Parking

New Building

8447.96 m²

89.24 m²

408.87 m²

78.54 m²

265.88 m²

32 Units

24 Units

20 Units

24 Stands

1869.60 m²

Total Area 15420.53 m²
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Caption

SCENARIO 1: 
PLANKAART ZONDER ONTWIKKELING OP GRASKEIEN- OF SCHAPENVELD
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SCENARIO 2: 
PLANKAART MET ONTWIKKELING OP GRASKEIEN- OF SCHAPENVELD
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Contactpersoon: Emiel Swinnen 
emiel@delva.la - 0031 6 27 18 68 51

DELVA landscape architecture I urbanism 
Hoogte Kadijk 71, 1018BE Amsterdam 

Uitbreidingsstraat 390-4, 2600 Antwerpen 
info@delva.la - 020 220 90 78
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1 Opgave voor het onderzoek  

1.1 Vervolgstap Spijkers met koppen  

 
In ‘Spijkers met Koppen’ zijn de ambities weergegeven voor een kwaliteitsimpuls voor het 
centrum van Ouderkerk. Met name de Dorpsstraat, het Haventje en ‘t Kampje hebben 
belangrijke kwaliteiten met potentie voor het verbeteren van de stedenbouwkundige 
kwaliteit. Voor de verdere uitwerking en concretisering van de ambities moeten nog 
meerdere aspecten worden onderzocht. Eén van de belangrijkste aspecten is het parkeren: 
voor het functioneren van het dorpscentrum zijn goede bereikbaarheid en 
parkeermogelijkheden voor met name kort- en middellang parkeerders van groot belang. In 
de huidige situatie worden regelmatig knelpunten in de parkeermogelijkheden ervaren. 
Tegelijkertijd heeft de aanwezigheid van veel geparkeerde auto’s een negatief effect op het 
aangezicht en de leefbaarheid van het dorp. In ‘Spijkers met Koppen’ wordt aangegeven dat 
met name het parkeren een complex vraagstuk is dat afzonderlijke uitwerking vergt (‘olifant 
in de kamer’). Voor de uitwerking van het parkeren gelden de volgende hoofdzaken als 
vertrekpunt:  

• Herinrichting/vergroening van ‘t Kampje en het graskeienveld. Voor ogen staat een 
inrichting waarbij het middengebied (’t Kampje) groen wordt. De locatie van het 
graskeienveld is dan nog beschikbaar voor parkeren. Omdat deze maatregel 
concreet impact heeft op het aantal parkeerplaatsen, gaat hier in dit parkeeradvies 
bijzondere aandacht naar uit. Echter wel in de context van het parkeren voor het 
centrum als geheel. 

• Langparkeren (langer dan 4 uur) moet plaatsvinden buiten het dorpscentrum, met 
uitzondering van de vergunninghouders.  

 
De uitwerking van het parkeren bergt een dilemma in zich omdat aan de ene kant het 
functioneren van het centrum gebaat is bij optimale bereikbaarheid per auto en aan de 
andere kant (te) groot ruimtebeslag door auto’s de aantrekkelijkheid negatief beïnvloedt.  
 
‘Spijkers met Koppen’ geeft aan dat economische vitaliteit een van de belangrijke 
vertrekpunten is. Het functioneren van het winkelaanbod is hierin een belangrijk element. 
Bereikbaarheid per auto en parkeren wordt hierbij een hoge waarde toegekend.  
 
Vraagstelling 
De vraagstelling voor dit onderzoek is hoe bij verdere uitwerking van ‘Spijkers met Koppen’ 
voorzien kan worden in het parkeren voor de diverse doelgroepen (kort-, middellang en 
langparkeren) die het centrum van Ouderkerk bezoeken of er wonen of werken. 
Oplossingen kunnen liggen in het dorpscentrum en daarbuiten.  
 
Samenwerking 
Dit onderzoek is uitgevoerd in co-productie met het team Parkeren van de klankbordgroep 
Centrumplan. Parallel met dit onderzoek naar parkeren wordt een verkenning uitgevoerd 
naar de ruimtelijke ontwikkeling van het centrum en meer specifiek naar de mogelijkheden 
voor een nieuwe inrichting van ’t Kampje en directe omgeving.  
 
Voor dit parkeeradvies is behalve uit ‘Spijkers met Koppen’ en eerder gedane onderzoeken 
input opgehaald uit een sessie met de Klankbordgroep en uit gesprekken met stakeholders, 
zoals de BIZ, de Historische vereniging en Amstelstroom.  
 
Ontwikkelingen in Ouderkerk 

In het dorp Ouderkerk speelt een groot aantal ontwikkelingen met betrekking tot nieuwbouw 

en herontwikkeling van woningbouw en horeca-gerelateerde functies. Met name wanneer 
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gekeken wordt naar parkeeropties buiten het centrum kan er een raakvlak zijn met sommige 

van deze ontwikkelingen.  

 

Bereikbaarheid van het dorpscentrum met de auto is heel belangrijk maar tegelijk is het 

dorp kwetsbaar en komt de leefbaarheid in het gedrang als er teveel autoverkeer is.  

Er wordt gewerkt aan een Mobiliteitsvisie als breder kader voor de benadering van de 

mobiliteit en het verkeer. Daarbij zal nadrukkelijk aandacht uitgaan naar manieren om het 

gebruik van de auto voor alle verplaatsingsmotieven te beperken.  

Breikers, een partij die organisaties in de regio ondersteunt bij het maken van transitie in 

mobiliteit, wordt eveneens ingezet. Breikers gaat actief met ondernemers kijken naar 

concrete stappen richting duurzame en slimme mobiliteit, is hiervoor al een concrete 

bijdrage. Zij zal bedrijven aanspreken en aansturen op gedragsverandering van werkgevers 

en medewerkers.  

 

Voor het verkeer is een cruciaal aandachtspunt de verkeerssituatie en verkeersbelasting ter 

plaatse van de Kerkstraat en de Kerkbrug, maar voor alle andere straten in het centrum 

geldt eveneens dat teveel verkeer ongewenst is.  

 

Deze rapportage is onderdeel van een bredere verkenning voor de toekomstige 

ontwikkeling van het centrum van Ouderkerk. Het is in dit stadium nog niet mogelijk om op 

alle onderdelen exacte waarden en aantallen te benoemen. Wel geeft de rapportage inzicht 

in de mogelijkheden op hoofdlijn om tot een aanpak van het parkeren in het centrum te 

komen.  

 

1.2 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de huidige parkeersituatie en wordt verkend welke 

mogelijkheden er zijn om het parkeerareaal te ontwikkelen. In hoofdstuk 3 worden 

mogelijkheden voor de toekomstige parkeerregulering besproken en in hoofdstuk 4 wordt 

ingegaan op de parkeerexploitatie. Hoofdstuk 5 bespreekt de resultaten en gaat in op het 

advies voor de toekomst. In hoofdstuk 6 wordt tenslotte aandacht besteed aan het parkeren 

van de fiets. 

 

1.3 Effecten van COVID 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd tijdens de COVID-crisisperiode. De maatregelen die in deze 

periode van kracht zijn, hebben belangrijke effecten op het functioneren van de 

samenleving. Een belangrijk en voor het parkeren in Ouderkerk relevante maatregel in deze 

periode is het op grote schaal thuiswerken. Dit is relevant voor lang parkeren. Het is nog 

niet bekend of en hoe de lange termijn effecten voor de tijd ná COVID zullen zijn. Voor dit 

onderzoek is er van uitgegaan dat mobiliteitspatronen van vóór COVID zich zullen 

herstellen. Het is evenwel goed denkbaar dat er bijvoorbeeld structureel meer zal worden 

thuisgewerkt en dat daardoor de vraag naar langparkeren voor werknemers minder zal 

worden.  
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2 Parkeren: huidige situatie en bouwstenen voor 
ontwikkeling 

2.1 Huidige regulering en gebruik parkeerplaatsen in het centrum 

 

De bereikbaarheid van het winkelgebied is gediend bij voldoende ‘omloop’ van het parkeren 

en er voor zorgen dat parkeerplaatsen niet worden bezet door langparkeerders. Daarom 

geldt een blauwe-zone regeling (figuur 1) volgens welke maximaal 1,5 uur mag worden 

geparkeerd met parkeerschijf. De blauwe zone geldt in Hoger Einde-Zuid, de Dorpsstraat en 

’t Kampje en de direct aangrenzende (delen van) zijstraten. De parkeercapaciteit bedraagt 

ca. 115 plaatsen (Dorpsstraat e.o.) resp. ca. 40 plaatsen (’t Kampje). De werkingstijd van de 

blauwe zone is op maandag t/m zaterdag van 08.00 – 18.00 uur. Het graskeienveld is niet 

gereguleerd, hier kan vrij worden geparkeerd, in de praktijk door ruim 40 auto’s. Ook zijn er 

in de Korendragerstraat en bij de Amstelkerk enkele niet-gereguleerde parkeerplaatsen. 

Op zondag geldt vrij parkeren en is ook de parkeerdruk minder.  

 

 
Figuur 1: Huidige parkeerregulering met blauwe zone  

 

Gebruik van de parkeerplaatsen 
Uit parkeertellingen die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en ervaringen van onder meer 
winkeliers en bewoners kan een beeld worden geschetst van het gebruik van de 
parkeerplaatsen. Het parkeren in Hoger Einde-Zuid en Dorpsstraat, geregeld door de 
blauwe zone, functioneert in grote lijnen goed: er is sprake van de gewenste doorstroming 
en bezoekers hoeven niet te zoeken naar een parkeerplaats. Soms is het relatief druk in de 
directe nabijheid van de supermarkt (Haventje). De supermarkt is de trekker van het 
winkelgebied. Parkeren voor kort parkerende bezoekers functioneert in het algemeen ook 
goed op ’t Kampje.  
Tegelijkertijd zijn er aandachtspunten: op sommige momenten staan relatief veel auto’s van 
bewoners (met vergunning) in het blauwe zone gebied geparkeerd, waardoor frictie kan 
ontstaan met winkelbezoek. Ook wordt de blauwe schijf nog wel eens oneigenlijk gebruikt 
en doorgedraaid. In de straten aangrenzend aan de blauwe zone wordt veel lang 
geparkeerd en ook bezoekers aan evenementen (Amstelstroom) zoeken hier een 
parkeerplaats.  
 
Het graskeienveld wordt in belangrijke mate gebruikt voor langparkeren, vooral door 
werkenden. Hoewel dit niet specifiek is onderzocht, ligt het in de rede om er van uit te gaan 
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dat dit deels werknemers zijn van de bedrijven, winkels/horeca en het gemeentehuis, deels 
bewoners en mogelijk deels bezoekers. Ook tijdens de lockdownsituatie in 2020/2021 was 
het graskeienveld op werkdagen vaak vol bezet. 
 
Voor bewoners van het centrum zijn vergunningen voor parkeren in de blauwe zone 
beschikbaar tegen kostendekkend tarief (circa € 35,- per jaar) onder de volgende condities: 
- wonend in het centrum, niet voor winkeliers 
- 1 ontheffing per adres 
- er geldt een maximum van 75 vergunningen. 
Naast bewoners zijn er vergunningen beschikbaar voor medewerkers van DUO met een 
(deel)werkplek op het gemeentehuis.  

 

Omdat met name op ’t Kampje en het graskeienveld concrete wijziging van het parkeren 

wordt beoogd, is het van belang nader te focussen op de parkeersituatie op deze locatie.  

Bij parkeeronderzoek op ’t Kampje en het graskeienveld in 2018 is de verdeling over 

gebruikers vastgesteld (voor beide locaties tezamen). Met name een aantal bestemmingen 

aan ’t Kampje en de Kerkstraat kennen daarnaast (sterk) fluctuerend bezoek, deels 

samenhangend met bijeenkomsten en evenementen. Voor deze gebruikssituaties zijn geen 

parkeertellingen beschikbaar, maar zijn inzichten verkregen uit gesprekken met de 

betrokken stakeholders. Door de COVID omstandigheden zijn representatieve 

parkeertellingen op dit moment niet mogelijk.  

 

Door stakeholders is onderstaande aangegeven:  

• Kerkbezoek op zondag: over het algemeen geen problemen omdat de parkeerdruk dan 

niet hoog is. 

• Uitvaarten in de Amstelkerk op door-de-weekse dagen: de omvang van het parkeren 

van het bezoek kan meerdere tientallen auto’s bedragen. Een deel van het bezoek kan 

– gebruik makend van de blauwe zone – parkeren op ’t Kampje, de overige bezoekers 

moet een parkeerplaats zoeken op andere locaties. Uitvaarten vinden globaal 15 keer 

per jaar plaats.  

• Uitvaarten op Beth Haim – als hiervoor beschreven, sommige uitvaarten maken gebruik 

van de toegang aan de Koningin Julianalaan. 

• Evenementen in Amstelstroom: 

o Bijeenkomsten na uitvaarten (door de weekse dagen) 

o Bruiloften (op werkdagen en op vrijdag of zaterdag middag + avond) 

o Zakelijke bijeenkomsten op door-de-weekse dagen 

o Overige bijeenkomsten, zoals inspraakavonden, vaak ’s avonds 

Met name bij de grotere bijeenkomsten op door-de-weekse dagen is er voor 

bezoekers onvoldoende parkeergelegeheid op ’t Kampje en wordt op andere 

locaties in het dorp geparkeerd. Grotere evenementen in Amstelstroom vinden 

maximaal 15 keer per jaar plaats.  

 

Voor een compleet beeld van het parkeren zijn aanvullend de volgende punten van belang: 

• Het gemeentehuis heeft geen eigen parkeervoorziening. Een 20-tal parkeerplaatsen 

in de parkeergarage onder het wooncomplex aan de overkant is via loting voor 

medewerkers beschikbaar.  

• Aan het Hoger Einde-Zuid wordt soms aan het eind van de dag geparkeerd door 

medewerkers en mogelijk ook bezoekers van de horeca aan de Amstelzijde. 

Het voormalige RABO pand staat op dit moment grotendeels leeg. Er wordt dus ook geen 

parkeervraag gegenereerd door dit pand.  
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2.2 Verkenning inrichting ’t Kampje en omgeving  

 

Parallel met dit parkeeronderzoek vindt door bureau Delva een studie plaats naar de 

toekomstige ruimtelijke inrichting van het dorpscentrum en in het bijzonder van ’t 

Kampje/graskeienveld en directe omgeving als uitwerking van ‘Spijkers met Koppen’. Voor 

dit onderzoek is met name de concrete verandering van de parkeercapaciteit van ’t Kampje 

en eventuele andere locaties die wijzigen in de nieuwe situatie van belang. Omdat deze 

studie nog niet is afgerond wordt op basis van de meest actuele inzichten uitgegaan van 

een werkhypothese voor het aantal parkeerplaatsen in de nieuwe situatie: 

− ’t Kampje/graskeienveld (hierna genoemd ‘het nieuwe Kampje): circa 45 

parkeerplaatsen, precieze ligging nader te bepalen 

− overig centrum: geen verandering.  

In de stedenbouwkundige studie wordt ook gekeken naar de mogelijkheden en kaders voor 

nieuwbouw op de RABO locatie en het eventueel bouwen op het graskeienveld. In beide 

gevallen dient te worden voorzien in parkeren binnen de kavel. Bezoek kan een extra 

belasting zijn voor het openbare parkeerareaal.  

 

2.3 Effect van vermindering aantal parkeerplaatsen op ’t Kampje en 

graskeienveld  

 

Op basis van de inzichten in de bestaande situatie en een verwachting voor de toekomstige 

situatie is een cijfermatige verkenning gedaan van de vraag naar parkeerplaatsen in de 

toekomstige situatie. In bijlage 1 is deze verkenning weergegeven.  

 

De belangrijkste conclusies zijn als volgt: 

− In de nieuwe situatie moet met name op werkdagen parkeren voor langparkeerders 

worden geaccommodeerd op een andere locatie buiten het centrum. Het gaat om 

een 40-tal parkeerplaatsen, op zaterdag gaat het om een 10-tal parkeerplaatsen.  

− Op (werk)dagen met een groter evenement is er behoefte aan parkeren op een 

andere locatie van circa 100 (20 werkenden, 80 bezoek evenement) 

parkeerplaatsen. Deze grote evenementen komen 1 à 2 maal per maand voor. 

− Bij evenementen op werkdagavonden is behoefte aan 40 (of de voor dat evenement 

specifieke behoefte) parkeerplaatsen op een andere locatie.  

− Op werkdagavonden zonder evenement, op zaterdagavonden zonder evenement 

en op zondag is er geen behoefte aan parkeren elders.  

 

Na de herontwikkeling van het RABO pand ontstaat mogelijk extra parkeerdruk op het 

nieuwe Kampje door bezoekers aan functies in de plint. Deze parkeerdruk kan nog niet 

gekwantificeerd worden omdat de functies nog niet bekend zijn. Op werkdagen is in de 

nieuwe situatie geen capaciteit voor extra bezoek beschikbaar (uitgaande van een 

parkeercapaciteit van 45 plaatsen op het nieuwe Kampje). Preciezer inzicht in de te 

verwachten extra parkeervraag door de ontwikkeling van het RABO pand maakt het 

mogelijk om hier in de verdere planontwikkeling zo goed mogelijk rekening te houden.  

 

2.4 Verkenning mogelijkheden voor ontwikkeling van parkeren 

 

Om te komen tot oplossingen voor het parkeren zijn twee typen maatregelen aan de orde: 

- ontwikkelen en/of in gebruik nemen van fysieke voorzieningen 

- aanpassen, wijzigen en/of uitbreiden van de parkeerregulering.  

 

In deze paragraaf wordt eerst nagegaan welke mogelijkheden er in Ouderkerk zijn voor 

locaties die in aanmerking zouden kunnen komen als aanvulling op de parkeergelegenheid 
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ten behoeve van het centrum. Onderstaand worden deze besproken. In hoofdstuk 3 worden 

de meest geschikte locaties in een tweetal scenario’s gecombineerd met opties voor de 

parkeerregulering. 

 

Parkeergarage Raadhuislaan tegenover gemeentehuis 

In deze parkeergarage heeft de gemeente beschikking over een 20-tal parkeerplaatsen. 

Voor een deel worden deze plaatsen gebruikt voor dienstvoertuigen. De overige plaatsen 

worden via loting ter beschikking gesteld aan medewerkers.  

De parkeergarage is particulier eigendom en gebruik van de parkeergarage door derden 

vergt het afsluiten van specifieke overeenkomsten. Dat maakt het moeilijk om hier vanuit 

gemeentelijk beleid op te sturen. Meer kansrijk wordt geacht het optimaliseren van het 

gebruik van de parkeerplaatsen door de medewerkers van de gemeente door de 

parkeerrechten niet aan de hand van loting maar op basis van noodzakelijkheid. Daarbij kan 

worden gestreefd naar een zo optimaal mogelijk gebruik van deze parkeerplaatsen. 

Hiermee kan een kleine bijdrage worden geleverd aan het sturen op beperking van 

autogebruik door medewerkers aan de gemeente.  

 

Locatie voormalige brandweerkazerne 

De oude brandweerkazerne aan de Diederick van Haarlemstraat heeft een 

woonbestemming. De ontwikkeling van deze locatie zal naar verwachting nog enkele jaren 

vergen. In beperkte mate lijkt het mogelijk om een vorm van medegebruik door bijvoorbeeld 

bewoners van het centrum te faciliteren als tijdelijke oplossing tot de bouw start. Het 

bestaande voorterrein heeft een parkeercapaciteit van circa 8 plaatsen (nu 

vergunninghouders parkeren). Sloop van het kazernegebouw zou tijdelijk nog eens circa 8 

plaatsen kunnen opleveren. Dit kan bijvoorbeeld voor de komende tijd bijdragen aan het iets 

verminderen van het aantal geparkeerde auto’s van bewoners in de blauwe zone.  

 

Sporthal Bindelwijk 

Bij de sporthal is een dertigtal parkeerplaatsen gesitueerd, zonder parkeerregulering. De 

loopafstand tot ’t Kampje en het gemeentehuis bedraagt circa 400 m (5 minuten). Deze 

locatie is redelijk geschikt voor langparkeren omdat er geen sterk conflict is met eigen 

gebruik van de sporthal. Deels wordt deze plaats al zo gebruikt. Dit informele gebruik kan 

blijven bestaan. De eventuele extra parkeercapaciteit die op deze locatie beschikbaar kan 

zijn, is daardoor echter gering. Er zijn plannen om op deze locatie een andere functie te 

realiseren.  

 

Locatie Schapenweitje aan het begin van de Koningin Julianalaan 

Het is mogelijk om op dit kleine groengebied een tiental parkeerplaatsen te realiseren.  

Tegelijkertijd heeft dit gebiedje een hoge ruimtelijke kwaliteit, die bij het gebruiken als 

parkeerlocatie verloren gaat. Vooralsnog is deze locatie niet aangemerkt als geschikte 

locatie voor nieuwe parkeerplaatsen. 

 

Hoger Einde-Noord 

Aan het Hoger Einde-Noord, direct aan de provinciale weg, ligt een onbebouwd gebied. 

Op deze locatie zou een parkeerterrein kunnen worden aangelegd om met name 

langparkeren van Ouderkerk op te vangen. Denkbaar is een 100 à 120-tal parkeerplaatsen.  

Doordat een langzaam-verkeerstunnel onder de provinciale weg wordt aangelegd, is deze 

locatie gemakkelijk te voet bereikbaar, via een aantrekkelijke looproute over de Dorpsstraat 

en Hoger Einde-Zuid met potentiële economische spin-off voor de winkels. De loopafstand 

vanaf het gemeentehuis is circa 400 meter (5 minuten), de loopafstand vanaf ’t Kampje is 

circa 500 meter ( 6 minuten).  

De locatie kent een aantal aandachtspunten: 
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• uit landschappelijk oogpunt doet het inrichten van parkeren op deze locatie afbreuk 

aan aaneengesloten groen gebied en het aanzicht van Ouderkerk. Om deze reden 

zal er veel bezwaar zijn (bijvoorbeeld van de kant van de Provincie) tegen parkeren 

op deze locatie. Ook voor direct aanwonenden zullen deze bezwaren in sterke mate 

gelden. Het bestemmingsplan moet er voor worden gewijzigd.   

• de locatie ligt op korte afstand van de Amstelzijde en zou daarmee een 

aantrekkelijk alternatief zijn voor bezoekers en werknemers van de horeca (zoals 

ook Hoger Einde-Zuid) – dit zou kunnen worden tegengegaan door een 

parkeerregulering in te stellen, maar voor Ouderkerk is juist de wens om een locatie 

voor lang parkeren in te richten – dus zonder regulering.  

 

Amstelparking  

De Amstelparking is gelegen aan de overkant van de Amstel en is primair bestemd als 

parkeervoorziening voor de horeca aan de Amstelzijde. De loopafstand tot ’t Kampje is circa 

1 km (12 minuten). De beide terreinen hebben een gezamenlijke capaciteit van ruim 200 

parkeerplaatsen en worden geëxploiteerd door een private partij.   

Het tarief op beide terreinen bedraagt € 2,25 per uur met een maximumdagtarief van € 

13,50. Er zijn geen precieze bezettingsgegevens beschikbaar om te kunnen beoordelen of 

de terreinen capaciteit beschikbaar is voor het accommoderen van parkeren vanuit 

Ouderkerk. Bekend is dat de parkeerterreinen regelmatig vol bezet zijn. 

Het is in principe denkbaar dat met de exploitant een overeenkomst zou kunnen worden 

bereikt over medegebruik door doelgroepen vanuit Ouderkerk.  

Het betaald parkeren is een drempel voor langparkeerders en inzet als parkeerlocatie voor 

Ouderkerk lijkt alleen kansrijk als een vorm van gebruik tegen sterk gereduceerd tarief of 

nultarief mogelijk is. De kans dat op dit uitgangspunt tot een overeenkomst kan worden 

gekomen met de exploitant wordt gelet op zijn verdienmodel als heel klein ingeschat.  

 

Schoolweg 

Aan de Schoolweg bij de Hekmanschool ligt een concentratie van parkeerplaatsen in de 

vorm van gestoken parkeren (28 parkeerplaatsen, geen regulering). Tijdens schooltijden zijn 

deze plaatsen primair bedoeld voor parkeren voor medewerkers van de school. Voor 

langparkeren zijn deze plaatsen niet geschikt. Voor gebruik na schooltijden (dus na circa 

15.00 uur) kunnen ze wel worden benut, dus bijvoorbeeld voor evenementen die aan het 

eind van de middag aanvangen.  

 

Ambachtenstraat 

Aan het zuidelijke gedeelte van de Ambachtenstraat direct aansluitend op de Jan 

Benninghweg ligt een parkeerstrook die op dit moment is gereserveerd voor het parkeren 

van vrachtwagens (zie figuur 2). Het verplaatsen van het parkeren voor vrachtwagens naar 

het achterste deel van de Ambachtenstraat (voorbij het elektriciteitshuisje) en het verbreden 

van de parkeerstrook biedt de mogelijkheid om circa 40 à 50 parkeerplaatsen te realiseren. 

De bedrijfsvoering van de bedrijven ter plaatse ondervindt hier geen nadeel van. 

Deze locatie is te voet bereikbaar, via een  looproute over de Kerkbrug, Achterdijk en de 

Polderweg. De loopafstand vanaf het gemeentehuis is circa 650 meter (8 minuten), de 

loopafstand vanaf ’t Kampje is circa 550 meter ( 7 minuten). Om deze locatie te kunnen 

laten functioneren als een volwaardige parkeerlocatie voor lang en middellang parkeren is 

een aantal concrete aanvullende maatregelen vereist: 

• een sociaal veilige looproute creëren door extra aandacht aan verlichting en 

overzicht langs de looproute; 

• kwalitatief hoogwaardig inrichten van de parkeerstrook (verharding, verlichting) en 

deze voorzien van camerabewaking. 
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Figuur 2: Voorgestelde locatie parkeren Ambachtenstraat (beeld: Google Maps)  

 

Een belangrijk aandachtspunt is de route per auto naar de locatie. Het is niet gewenst dat 

parkeerders eerst gaan kijken of er een parkeerplaats vrij is op ’t Kampje/graskeienveld en 

als dat niet het geval is doorrijden naar de Ambachtenstraat. Dat leidt namelijk tot 

ongewenst verkeer via de Kerkbrug. Het is de bedoeling om direct naar de Ambachtenstraat 

te rijden via de Jan Benninghweg. Door gerichte communicatie in te zetten kunnen de 

potentiële gebruikers hierop worden geattendeerd. Aanvullend kan worden overwogen om 

bij de aanrijroutes naar ’t Kampje dynamische informatieborden te plaatsen zodat tijdig kan 

worden gekozen voor rijden naar de Ambachtenstraat zonder de Kerkbrug te belasten (de 

meest logische locatie). 

 

Ondergronds parkeren 

De meest efficiënte vorm van ruimtegebruik voor parkeren is het voorzien in ondergrondse 

parkeerplaatsen. Als eerder is in het kader van verkenningen voor het centrum vastgesteld 

dat het realiseren van een ‘aparte’ parkeergarage ruimtelijk en financieel niet haalbaar is. 

Wel zijn er kansen om (extra) ondergronds en/of inpandig parkeren te realiseren bij de 

herontwikkeling of nieuwbouw van gebouwen. Concreet is dit denkbaar voor het voormalige 

RABO-pand en/of voor nieuwbouw op de locatie graskeienveld.  

Het kopen van parkeerplaatsen door werkgevers is daarbij een mogelijkheid.  

 

Overweging van de mogelijkheden  

De in het bovenstaande besproken mogelijkheden voor aanvullend parkeren overziend, 

komt een aantal locaties in aanmerking om in de verdere planontwikkeling te worden 

meegenomen. Uit par. 2.2 is naar voren gekomen dat behoefte is aan een parkeercapaciteit 

van circa 40 parkeerplaatsen op werkdagen en een surplus daarop bij evenementen. Na 

herontwikkeling van het RABO pand komt hier mogelijk nog aanvullende parkeervraag bij.  

 

De voormalige brandweerkazerne en de sporthal Bindelwijk zijn bestaande locaties die 

zonder specifieke maatregelen beschikbaar zijn. De Ambachtenstraat is na fysieke en 

kwalitatieve aanpassing beschikbaar op werkdagen en voldoet daardoor aan de wens van 

een 40-tal parkeerplaasten op werkdagen. Met uitzondering van schooltijden kan op de 

Schoolweg aanvullende capaciteit worden gevonden. Schoolweg en Ambachtenstraat 
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bieden dan samen circa 70 à 80 parkeerplaatsen. Voor zeer drukke dagen die zich af ten 

toe voordoen is behoefte aan nog enkele tientallen parkeerplaatsen. Deze capaciteit moet 

elders in het dorp worden gevonden (mogelijkheden daarvoor zijn de Schoolweg 

parkeerplaats achter de school of bij de Amstelparking (betaald parkeren)).  

 

Van de locatie van Schoolweg en Ambachtenstraat in het zuidelijke deel van het dorp is een 

belangrijk nadeel en aandachtspunt de bereikbaarheid omdat de neiging van veel 

parkeerders zal zijn om via de Kerkbrug te rijden en dat is ongewenst. Door 

parkeerverwijzing en informatie is ongewenste routekeuze te beïnvloeden.  

Uitkomst stedenbouwkundig onderzoek 

Als uit het stedenbouwkundige onderzoek naar voren komt dat het aantal parkeerplaatsen 

op het nieuwe Kampje minder dan 45 parkeerplaatsen zal worden, betekent dit dat het 

aantal parkeerplaatsen in het centrum voor bezoekers in de knel komt. Om het aantal 

parkeerplaatsen voor bezoekers (kort- en middellang parkeren) op het gewenste peil te 

houden zal dan bij voorkeur op een andere locatie in het centrum parkeergelegenheid 

moeten worden voorzien. Deze locaties zijn echter realistisch gezien niet beschikbaar 

zonder de ruimtelijke kwaliteit geweld aan te doen. Dat betekent in dat geval dat het 

parkeeraanbod voor bezoekers lager wordt dan gewenst is. 

 
  



 

    13 (6)  

 

3 Scenario’s voor parkeren 

3.1 Inleiding  

In hoofdstuk 2 is verkend op welke manier het parkeerareaal in het dorp kan worden 

uitgebreid en/of beter aangewend om in te spelen op het vervallen van parkeerplaatsen op ’t 

Kampje/graskeienveld. Om het gewenste gebruik van de parkeerlocaties in het centrum en 

buiten het centrum (voor langparkeerders) concreet te bewerkstelligen is het uitbreiden van 

de parkeerregulering noodzakelijk. Zou dat niet gebeuren, dan mag worden verwacht dat 

parkeergelegenheid voor kort en middellang parkeren te veel in beslag wordt genomen door 

lang parkeren. 

Regulering is daarnaast aan de orde om te voorkomen dat langparkeren gaat plaatsvinden 

in de (woon) omgeving van het centrum op plekken die daarvoor niet bedoeld zijn.   

 

Voor de parkeerregulering is een tweetal scenario’s uitgewerkt:  

Scenario 1: Regulering door middel van blauwe zone. 

Scenario 2: Regulering door middel van betaald parkeren 

 

Voor de scenario’s is niet uitgegaan van een combinatie van blauwe zone en betaald 

parkeren. Toepassing van twee verschillende typen regulering in een klein gebied is voor 

gebruikers verwarrend. In de navolgende paragrafen zijn beide scenario’s beschreven. Ze 

zijn uitgewerkt in de vorm van principe mogelijkheden, waarbij variaties mogelijk zijn, 

bijvoorbeeld in de precieze werkingstijden.  

 

3.2 Scenario 1: regulering met blauwe zone  

De blauwe zone regulering blijft ongewijzigd in Hoger Einde-Zuid, Dorpsstraat en 

aangrenzende straatdelen.  

De parkeerplaatsen op het nieuwe Kampje worden gereguleerd met een blauwe zone 

regulering met als werkingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00 – 15:00 uur en maximale 

tijdsduur 2 uur.  

De voorgestelde regulering maakt het zowel voor kortparkeerders (de hele dag) als voor 

middellang parkeerders (na 13.00 uur) mogelijk op te parkeren op het nieuwe Kampje. 

Middellang parkeerders kunnen vanaf 13.00 uur met hun parkeerschijf parkeren tot de 

reguleringstijd eindigt. 

Een nadeel van deze regulering is het verschil in reguleringstijd tussen Dorpsstraat en het 

nieuwe Kampje. Dit kan verwarrend zijn voor bezoekers. Door duidelijke bebording kan de 

regeling zo veel mogelijk worden verduidelijkt.  

 

Voor langparkeren is de nieuwe locatie Ambachtenstraat beschikbaar met een capaciteit 

van 40 à 50 parkeerplaatsen. 

Tijdelijk kan parkeren bij sporthal Bindelwijk aanvullende capaciteit bieden. Voor deze 

locatie zijn herontwikkelplannen.  

De Schoolweg is primair beschikbaar voor langparkeren voor de school. Omdat hier al 

vroeg door de school wordt geparkeerd is aanvullende regeling in principe niet noodzakelijk.  

Om ongewenst parkeren in de woonomgeving te voorkomen wordt ook een blauwe zone 

regulering ingevoerd in de straten tussen de brug en de Ambachtenstraat. Concreet betreft 

het:  

- het eerste gedeelte van Rondehoep Oost (circa 400 meter) 

- Achterdijk tot circa 400 meter uit de Polderweg 

- Polderweg 

Voor bewoners van de nieuwe blauwe zone straten zijn vergunningen beschikbaar tegen 

dezelfde condities als in het centrum (€ 35,- per jaar). 
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Effecten 

Door de voorgestelde oplossing wordt de voor de vermindering van parkeren op het nieuwe 

Kampje primair aan de zuidkant van het dorp een alternatief geboden. Ook voor middellang 

parkeren is dit het geval. Naar verwachting zal er daardoor geen sterke verhoging van de 

parkeerdruk aan de noordkant van het centrum ontstaan.  

 

Mochten hier toch knelpunten gaan ontstaan en hierom door bewoners in meerderheid 

wordt verzocht, kan in een later stadium de blauwe zone regeling worden uitgebreid. De 

parkeersituatie bij de Drieburg aan de Diederick van Haarlemstraat is hierbij een specifiek 

aandachtspunt: hier is in de huidige situatie al vaak sprake van een hoge parkeerdruk en 

met name hier kan het nemen van extra maatregelen gewenst zijn.  

Als wordt gekozen voor aanvullende maatregelen aan de noordkant van het centrum, dan is 

een samenhangende uitbreidingsstap voor de blauwe zone omvatten de Vondelstraat, het 

gedeelte van de Diederick van Haarlemstraat tot de Gijsbrecht van Amstelstraat en de 

Gijsbrecht van Amstelstraat tot de Diederick van Haarlemstraat. De blauwe zone blijft zo 

functioneren in een aaneengesloten gebied.  

Voor mogelijke ontwikkelingen op het terrein van de Urbanuskerk wordt uitgegaan van 

parkeren op eigen terrein.  

In figuur 3 is de parkeerregulering volgens scenario 1 weergegeven.  

 

 
Figuur 3: Overzicht parkeerregulering scenario 1, begrenzing t.p.v. het nieuwe Kampje indicatief 

 

Aanvullende opmerkingen: 

• In de huidige situatie is al sprake van een knelpunt bij de Drieburg. Het verdient 

aanbeveling om na te gaan wat hiervan de oorzaak is. Mogelijk ligt deze bij 

Drieburg zelf. Als de oorzaak van het knelpunt duidelijk is, kan meer gericht een 

aanpak worden ingezet. 

• Aan het Hoger Einde-Zuid wordt geparkeerd door werkenden/bezoekers van de 

horeca aan de Amstelzijde. Door het verlengen van de werkingstijd van de blauwe 

zone kan dit worden tegengegaan. Het verdient echter omwille van duidelijkheid 

voor bezoekers van Ouderkerk de voorkeur om niet teveel verschillende regimes 

(tijden) te hanteren. Te overwegen is om voor Hoger Einde-Zuid en Dorpsstraat de 

blauwe zone te verlengen tot 19.00 uur.  

 

LEGENDA

Grens blauwe zone 

Grens blauwe zone uitbreiding

Locatie voor

langparkeren en evenementen

Locatie voor parkeren

evenementen

(buiten schooltijden)
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3.3 Scenario 2: regulering met betaald parkeren 

De parkeerregulering wordt in dit scenario zijn geheel opgezet op basis van betaald 

parkeren.  

Om het parkeren voor winkelbezoekers aantrekkelijk te houden is de eerste periode van 60 

of 90 minuten (nader vast te stellen) gratis of tegen een bedrag van € 0,10.  

De afweging tussen deze beide opties moet nog nader worden gemaakt waarbij met name 

verificatie van het juridische aspect nodig is.  

Na 60 of 90 minuten moet een regulier uurtarief worden betaald, orde grootte van de 

tariefhoogte is € 0,80 – 1,00 per uur. Het ‘gebruik maken’ van de gratis periode mag 

éénmaal per dag. De regulering wordt technisch zo ingericht dat het niet mogelijk is de 

regeling te misbruiken door de gratis periodes achter elkaar te gebruiken.  

 

De betaald parkeren regulering geldt voor Hoger Einde-Zuid, Dorpsstraat en de 

aangrenzende straatdelen (waar nu blauwe zone is) en het nieuwe Kampje.  

De werkingstijden zijn: maandag t/m zaterdag 08:00 – 18:00 uur. Op het nieuwe Kampje is 

een optie om de regulering niet op zaterdag te laten gelden omdat er dan geen bijzonder 

knelpunt is.  

De in dit scenario voorgestelde regulering maakt het zowel voor kortparkeerders als voor 

middellang parkeerders de gehele dag mogelijk om te parkeren op het nieuwe Kampje en in 

het gehele overige centrum.  

 

Voor langparkeren is de nieuwe locatie Ambachtenstraat (40 à 50 plaatsen) beschikbaar. 

 

De Schoolweg is primair beschikbaar voor langparkeren voor de school. Omdat hier al 

vroeg door de school wordt geparkeerd is aanvullende regeling in principe niet noodzakelijk.  

Om ongewenst parkeren in de woonomgeving te voorkomen wordt ook betaald parkeren 

ingevoerd in de straten tussen de brug en de Ambachtenstraat. Concreet betreft het:  

- het eerste gedeelte van Rondehoep Oost (circa 400 meter) 

- Achterdijk tot circa 400 meter uit de Polderweg 

- Polderweg 

 

Voor bewoners van de bovengenoemde straten zijn vergunningen beschikbaar tegen 

dezelfde condities als in het centrum (€ 35,- per jaar). Een alternatief is om in deze straten 

een blauwe zone regeling in te voeren, eveneens met vergunningen voor bewoners. 

Voor het parkeren aan de noordkant van het centrum geldt dezelfde overweging als bij 

scenario 1.  

In figuur 4 is de parkeerregulering volgens scenario 2 weergegeven.  
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Figuur 4: Overzicht parkeerregulering scenario 2, begrenzing t.p.v. het nieuwe Kampje indicatief 

 

3.4 Afweging van de scenario’s  

Het toekomstbeeld voor parkeren voor het dorpscentrum is uit een tweetal componenten 

opgebouwd: extra locatie(s) voor met name lang parkeren en uitbreiding van de 

parkeerregulering. Voor de keuze met betrekking tot de extra locatie(s) is er in principe geen 

verschil tussen de scenario’s. Het belangrijkste verschil betreft de regulering. In tabel 1 zijn 

de beide reguleringsvormen vergeleken op een aantal criteria.  

 

    
Scenario 1: Blauwe zone Scenario 2: Betaald parkeren 

Gastvrijheid Nauwelijks noodzakelijke handelingen 

Beperking in tijd, inflexibel 

‘Er is altijd plaats’ 

Relatief hoge boete (€ 95,-)  

Meer handelingen nodig 

Flexibel in tijd (parkeerduur) 

Gratis eerste periode mogelijk 

‘Er is altijd plaats’ 

Boete (naheffing) ca. € 65,-  

Aantrekkelijkheid Laagdrempelig 

Past bij ‘dorps’ imago 

Minder positief imago, past minder 

bij ‘dorpse’ uitstraling 

(zelfs bij gratis periode ?) 

Bereikbaarheid  Zorgt voor beschikbaarheid 

parkeerplaatsen voor doelgroepen 

Zorgt voor beschikbaarheid 

parkeerplaatsen voor doelgroepen 

Leefbaarheid centrum Doelen kunnen worden gerealiseerd Doelen kunnen worden gerealiseerd 

Leefbaarheid woonstraten Risico ‘olievlek’ werking 

Parkeerregulering voorkomt ‘overloop’ 

Oog ondernemers voor omgeving 

Risico ‘olievlek’ werking 

Parkeerregulering voorkomt 

‘overloop’ 

Oog ondernemers voor omgeving 

Bezoekersregeling kan bezwaren 

voor bezoek aan bewoners 

tegengaan 

Economische ontwikkeling Goede bereikbaarheid voor 

bezoekers ondersteunt 

ondernemersklimaat 

Goede bereikbaarheid voor 

bezoekers ondersteunt 

ondernemersklimaat 

LEGENDA

Grens betaald parkeren

Grens betaald parkeren of 

blauwe zone uitbreiding

Locatie voor

langparkeren en evenementen

Locatie voor parkeren

evenementen

(buiten schooltijden)
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Veiligheid (optiek 

automobilist)  

Je hoeft niet extra te lopen Extra lopen (soms oversteken) naar 

parkeerautomaat tenzij gebruiken 

van parkeerapp 

Veiligheid (optiek 

voetganger)  

Geen specifieke aandachtspunten Geen specifieke aandachtspunten 

Toekomstbestendig Regulering beperkt aanpasbaar, 

alleen tijdstippen en tijdsduur 

Veel mogelijkheden tot aanpassen 

regulering  

Smartphone diensten maken 

gebruik steeds gemakkelijker 

Tabel 1: Vergelijking van de scenario’s 
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4 Parkeerexploitatie 

4.1 Doorrekening van de scenario’s  

Voor een adequate werking van parkeerregulering is goede handhaving en exploitatie een 

voorwaarde. Om te voorzien in voldoende kwalitatieve parkeerplaatsen zijn daarnaast 

investeringen nodig. Alle kosten en opbrengsten tezamen vormen de parkeerexploitatie. 

Deze is uitgewerkt voor beide scenario’s. De resultaten van de berekening zijn 

weergegeven in tabel 3. Om in de exploitatieberekening alle relevante bouwstenen mee te 

kunnen nemen zijn aannames onvermijdelijk. Deze zijn gebaseerd op ervaringsgegevens 

en inschattingen.  

Uit de berekeningen blijkt dat de financiële resultaten van beide scenario’s negatief zijn: de 

exploitatie kost dus meer geld dan er opbrengsten zijn. Bij regulering met een blauwe zone 

is feitelijk alleen sprake van kosten omdat de gemeente moet voorzien in handhaving en 

(aanvullende) parkeervoorzieningen, maar de opbrengsten uit parkeerboeten komen ten 

goede aan het Rijk. Bij betaald parkeren is wel sprake van opbrengsten op uit de 

parkeergelden en de fiscale boetes (deze komen ten goede aan de gemeente). Omdat 

uitgegaan wordt van een gratis periode van 60 of 90 minuten zijn de opbrengsten van de 

parkeergelden echter vrij gering.  

 

Voor een volledig beeld is van belang dat de gemeente Ouder Amstel in de huidige situatie 

al kosten maakt voor de exploitatie van het parkeren. Voor de handhaving is 1 fte 

operationeel (circa € 60.000,- per jaar). Deze 1 fte wordt ingezet voor de handhaving van 

het betaald parkeren in Amstel Business Park en de blauwe zones in Duivendrecht en 

Ouderkerk. Ingeschat wordt dat 25 à 30% van de handhavingsinzet in Ouderkerk 

plaatsvindt. Dat betekent dat in de huidige situatie de kosten voor de handhaving in 

Ouderkerk circa € 15.000,- à 18.000,- per jaar bedragen.  

 

 
Tabel 3: Overzicht van de exploitatie van de scenario’s. Investeringen infra = terrein Ambachtenstraat 

 

4.2 Gebouwd parkeren: biedt een parkeerfonds mogelijkheden?  

Bij de ontwikkeling van sommige locaties in Ouderkerk komt naar voren dat het realiseren 

van voldoende parkeerplaatsen ruimtelijk en financieel niet haalbaar is. De totstandkoming 

van deze projecten wordt daardoor sterk belemmerd, terwijl ze maatschappelijk wel 

wenselijk zijn.  

Om toch een oplossing te kunnen genereren kan het bundelen van meerdere opgaven 

mogelijkheden bieden. Sommige gemeenten kennen een parkeerfonds om het realiseren 

van parkeervoorzieningen bij nieuwe ontwikkelingen te faciliteren. Soms is – vooral bij 

ontwikkelingen in centrumgebieden waar weinig ruimte is – het niet mogelijk om aan de 

parkeernormen voor nieuwbouw te voldoen. Initiatiefnemers kunnen dan de verplichting 

‘afkopen’ door een van te voren bepaald bedrag te storten in een parkeerfonds. De 

Regulering centrum Blauwe zone Betaald parkeren Betaald parkeren

Regulering schil Blauwe zone Blauwe zone Betaald parkeren

Kosten en opbrengsten op jaarbasis

Kosten (beheer, hardware, handhaving) 61.500 110.900 116.300

Opbrengst parkeergeld 0 26.000 52.000

Opbrengst boetes (betaald parkeren) 0 7.750 16.375

Resultaat -61.500 -77.150 -47.925

Investeringen infra 200.000 200.000 200.000
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gemeente beheert hey fonds en verzamelt zo ‘kapitaal’ om wanneer de mogelijkheid zich 

voordoet een grotere, collectieve parkeervoorziening aan te leggen of daar aan bij te 

dragen. Er kan voor worden gekozen om ook (een deel van) de opbrengst van betaald 

parkeren in het fonds te storten.  

Dit kan een mogelijkheid zijn om ruimtelijke ontwikkelingen die wel gewenst zijn, maar waar 

het parkeren niet goed is op te lossen, toch mogelijk te maken.  

Nadeel kan zijn dat het uiteindelijk toch niet lukt om de collectieve voorziening te realiseren. 

Sommige gemeenten, waar dit probleem zich voordeed, hebben later zelfs besloten om de 

gestorte bedragen terug te betalen aan initiatiefnemers.  
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5 Overweging, advies en vervolg 

5.1 Overweging en advies 
 
Goede bereikbaarheid per auto van het centrum van Ouderkerk aan de Amstel is belangrijk: 
vanwege het economisch functioneren maar ook vanuit de mobiliteitsbehoefte van 
bewoners en ondernemers in het gebied. Tegelijkertijd heeft een te groot aantal auto’s een 
negatieve invloed op de leefbaarheid. Parkeren is een cruciale factor voor de 
bereikbaarheid en hier wordt dan ook door alle betrokkenen grote betekenis aan gehecht. 
De ruimtelijke kwaliteit van het centrum staat daar weer mee op gespannen voet.  
Voorop staat dat verbetering van de ruimtelijke kwaliteit moet plaatsvinden.  
In ‘Spijkers met Koppen’ is deze opgave verder uitgewerkt en zijn vertrekpunten voor de 
verdere aanpak benoemd. Eén van de belangrijkste vraagstukken is de wijze waarop het 
parkeren voor de verschillende doelgroepen kan worden opgelost. De parkeeropgave wordt 
vergroot door het vertrekpunt om ’t Kampje te vergroenen en dit gaat ten koste van 
parkeerplaatsen waarvoor een alternatief moet worden voorzien.  
In dit onderzoek is ingegaan op mogelijkheden om het parkeren toekomstgericht in te 
richten gegeven de vertrekpunten van Spijkers met Koppen. Het huidige functioneren van 
het centrum is daarbij de basis evenals de bestaande mobiliteit. In de komende periode 
zullen in het kader van het Mobiliteitsplan en de inzet van Breikers stappen worden gezet 
om het mobiliteitsgedrag te verduurzamen ten gunste van meer gebruik van lopen, fiets en 
openbaar vervoer. Niettemin blijft Ouderkerk een ‘autodorp’ en is bereikbaarheid en 
parkeren voor ondernemers van het ‘boodschappen-plus’ centrum van eminent belang. 
Voor lang parkeren is het centrum echter niet bedoeld.  
 
In dit onderzoek zijn twee scenario’s voor de regulering van het parkeren in samenhang met 
aanvullende parkeergelegenheid beschreven en uitgewerkt. 
De regulering volgens beide scenario’s is uitvoerbaar. Het is mogelijk om locaties voor 
aanvullende parkeergelegenheid beschikbaar te krijgen. 
De belangrijkste afweging bij het maken van een keuze met betrekking tot het toekomstige 
parkeren ligt in de wijze van reguleren. Bezien vanuit financieel oogpunt laten beide 
varianten een negatief exploitatiesaldo zien en vergen ze investering. Bij betaald parkeren is 
het negatieve saldo van de exploitatie iets minder ongunstig dan bij de blauwe zone.  
Beide scenario’s zorgen voor een verbetering van de bereikbaarheid voor bezoekers 
inclusief middellang parkeren gegeven de vermindering van het aantal parkeerplaatsen op ’t 
Kampje/graskeienveld. Financiering is in alle gevallen een aandachtspunt dat nadere 
uitwerking aan de zijde van de gemeente vergt.  
Verwacht wordt dat de winkeliers, hoe laag ook het tarief – bezwaar zullen blijven houden 
tegen betaald parkeren. Het imago van betaald parkeren is daarvoor de hoofdreden. 
 
Bezien vanuit de optiek van een toekomstbestendige vorm van reguleren is betaald 
parkeren het meest flexibel omdat meer variatie en maatwerk mogelijk is in tarieven, tijden 
en doelgroepen. De hoge boete bij overtreding van de blauwe zone (95 euro) is niet 
klantvriendelijk en staat niet in verhouding tot de ‘lichte’ reguleringsvorm die het beoogt te 
zijn. Voor de gebruiker is de blauwe zone echter in de dagelijkse praktijk wel het 
gemakkelijkst: je hoeft alleen in de auto de schijf te plaatsen.  
 
Betaald parkeren vergt meer inzet (met name technisch en administratief beheer) van de 
gemeentelijke/DUO organisatie, hoewel het niet een nieuwe activiteit is, want Amstel 
Business Park en Diemen dorp (beide uitvoering door DUO) hebben al betaald parkeren.  
 
Andere, enigszins vergelijkbare plaatsen (kleinere plaatsen, maar wel groter dan 
Ouderkerk) in de omgeving hebben allen een blauwe zone en geen betaald parkeren 
(Aalsmeer, Abcoude, Uithoorn). In Abcoude en Uithoorn spelen wel discussies die zouden 
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kunnen leiden tot wijzigingen in het parkeerbeleid. Uitgaande van de huidige situatie in de 
regio zou bij betaald parkeren Ouderkerk gaan ‘opvallen’.  
 
Betaald parkeren heeft kijkend naar de toekomst meer perspectief en meer mogelijkheden, 
maar de verwachting is dat vanuit een deel van de stakeholders weerstand zal zijn/blijven 
tegen het principe. 
Om wel voortgang te kunnen behouden en het centrumplan niet te laten ophouden door 
parkeerdiscussie, lijkt de blauwe zone de voorkeur te verdienen.  
 

5.2 Stappen voor de komende tijd 

Voor de komende periode is aan de orde om te komen tot verder draagvlak voor de 

ontwikkeling van het parkeren op basis van het voorkeursscenario. 

Voor wat betreft mogelijke ontwikkellocaties voor parkeren is het van belang om meer 

zekerheid te krijgen omtrent de mogelijkheden van enkele locaties waarover nu nog geen 

volledige zekerheid bestaan (al is het om ze uit te sluiten). Dit betreft de locatie Hoger 

Einde-Noord, Amstelparking met specifieke regeling en de toekomstige situatie voor de 

voormalige Brandweerkazerne.  

 

Het verder uitkristalliseren van de plannen voor ’t Kampje is uiteraard eveneens relevant. 

Mogelijk is het uiteindelijke aantal parkeerplaatsen anders dan waarvan in dit onderzoek is 

uitgegaan. Aan de hand van de overzichten in de tabellen in bijlage 1 is inzicht te krijgen in 

de consequenties van een ander uitgangspunt voor het aantal parkeerplaatsen.  

 

Omstandigheden en mobiliteitsgedrag kunnen veranderen, dat heeft onder andere de 

COVID periode geleerd. Ook het (economisch) functioneren van de maatschappij verandert 

continu en dat is ook merkbaar in Ouderkerk. Het is daarom belangrijk om de 

ontwikkelingen te monitoren en waar nodig bijstellingen te doen aan het ingeslagen beleid. 

Bij het monitoren is erg belangrijk om het gedrag van doelgroepen specifiek te meten, 

omdat daarmee het benodigde inzicht in het mobiliteitsgedrag kan worden verkregen.  
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6 Fietsparkeren  

Goede bereikbaarheid per fiets is een belangrijke troef voor de kwaliteit van het centrum. 

Naast prettige en veilige routes voor fietsers is het goed kunnen stallen van de fiets een 

voorwaarde voor de fietsbereikbaarheid. 

In het centrum, met name in de Dorpsstraat, staan veel fietsnietjes. Deze staan echter soms 

op de verkeerde plaats (staan soms letterlijk in de weg voor de voetgangers).  

Op sommige plekken is een tekort aan fietsplekken. Ook zijn op sommige plekken 

‘ouderwetse’ fietsklemmen, die niet fietsvriendelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 

Plus supermarkt aan het Haventje, bij het gemeentehuis en op ’t Kampje.  

Tenslotte is een aandachtspunt dat er sprake is van een steeds grotere variatie in 

fietstypes, waarbij veel ‘nieuwere’ types meer ruimte in beslag nemen. 

 

Het plaatsen van meer en betere fietsnietjes en het vervangen van de ‘ouderwetse’ 

fietsklemmen draagt bij aan betere fietsbereikbaarheid en is meer uitnodigend naar 

bezoekers. Ook kan zo worden ingespeeld op de nieuwe fietstypes. 

In de Dorpsstraat is weinig ruimte om grotere aantallen fietsplekken te realiseren. Door het 

plaatsen van zogenaamde ‘fietsvlonders’ (figuur 5) op een of twee autoparkeerplaatsen kan 

echter een substantiële verbetering worden bewerkstelligd. De vermindering van één à twee 

parkeerplaatsen in de Dorpsstraat heeft nagenoeg geen nadelig effect op de bereikbaarheid 

voor bezoekers per auto.  

Het toepassen van voorzieningen die voldoen aan de kwaliteitseisen volgens ‘Fietsparkeur’ 

waarborgt hoogwaardige kwaliteit.   

Nader moet worden bepaald in overleg met de betrokkenen wat de optimale locaties zijn 

voor het toevoegen van fietsplekken.  

 

De racefietsers zijn daarbij een categorie die afzonderlijk moet worden geadresseerd.  

 

 
Figuur 5: Voorbeeld van een fietsvlonder  

 

 
 



 

 

 

 

Bijlage 1 Parkeerberekening ’t Kampje/graskeienveld 

Huidige situatie  
 
In de bestaande parkeersituatie wordt het parkeren op ’t Kampje/graskeienveld gekenmerkt 
door de tweedeling in het blauwe-zone gedeelte (ca. 45 parkeerplaatsen) en het gedeelte 
met vrij parkeren waar circa 40 auto’s kunnen worden geparkeerd (figuur B1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur B1: Huidige situatie parkeerplaatsen ’t Kampje, graskeienveld en Korendragerstraat 

Het blauwe zone gebied omvat circa 45 parkeerplaatsen, op het ‘vrij parkeren’ gebied (het 

graskeienveld) kunnen circa 40 auto’s worden geparkeerd 

 

Het gebruik van de parkeerplaatsen door de verschillende gebruikersgroepen is onderzocht 

in 2018 en het beeld dat hieruit is gedestilleerd is weergegeven in figuur B2. 

 

 
Figuur B2: Resultaten parkeeronderzoek ’t Kampje en graskeienveld  

Bij het onderzoek was geen onderscheid gemaakt tussen beide locaties. Ook is geen onderscheid 

gemaakt tussen bewoners mèt en zonder parkeerontheffing. 

 



 

 

 

 

Uit de analyse van het gebruik van de parkeervoorzieningen ’t Kampje/graskeienveld is een 

samenvattend beeld opgemaakt zoals is weergegeven in tabel 1A.  
 

 werkdagen 

overdag 

werkdagen 

avond 

vrijdag 

evenement 

(einde 

middag) 

zaterdag 

overdag 

 

zaterdag 

avond 

zondag 

Parkeren op ’t Kampje / graskeienveld 

Bewoners met 

vergunning 

10 15 5 10 15 10 

Bew. zonder 

vergunning 

5 10 5 5 10 10 

Werkenden 40  20 10   

Bezoekers 

centrum 

35 25 35 25 25 25 

(o.a. kerk) 

Bezoekers 

evenement 

incidenteel (40) 10 

(70 elders) 

   

Tabel 1A: Vraag naar parkeren door functies rond ’t Kampje op verschillende momenten in de week – 

huidige situatie; inschatting voor zaterdag en zondag 

Afgeronde aantallen / aanname 40 auto’s voor evenement werkdagavond en 80 auto’s voor weekend-

evenement, deze aantallen verschillen per evenement. Evenementen vinden met onregelmatige 

frequentie plaats. 

 

Om zicht te krijgen op de kwantitatieve opgave als het aantal parkeerplaatsen op ’t Kampje 

en graskeienveld wordt verminderd is een getalsmatige verkenning opgesteld waarbij er van 

uit is gegaan dat op het nieuwe Kampje 45 gereguleerde parkeerplaatsen gehandhaafd 

blijven (zonder mogelijkheid voor lang parkeren) en dat het overige parkeren op een andere 

locatie plaatsvindt. Dit is weergegeven in tabel 1B.  

 

 werkdagen 

overdag 

werkdagen 

avond 

vr/za 

evenement 

(einde 

middag)  

zaterdag 

overdag 

zaterdag 

avond 

zondag 

Parkeren op het nieuwe Kampje (capaciteit 45 plaatsen) 

Bewoners met 

vergunning 

10 15 5 10 15 10 

Bezoekers 

centrum 

35 25 35 25 25 25 

Bezoek nieuw 

RABO pand 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Parkeren op langparkeerlocatie(s)  

Werkenden 40  20 10   

Bezoekers 

evenement 

incidenteel (40) 80    

Parkeren verspreid rond het centrum 

Bew. zonder 

vergunning 

5 10 5 5 10 10 

Tabel 1B: Vraag naar parkeren door functies rond het nieuwe Kampje op verschillende momenten in 

de week en toedeling naar locatie in toekomstige situatie met regulering en (middel)langparkeerlocatie 

op afstand; aannamen zie toelichting tabel 1A 

 



 

 

 

 

Bijlage 2 Excel berekening parkeerexploitatie 

Om zicht te krijgen op de parkeerexploitatie in de toekomstige scenario’s zijn 

exploitatieberekeningen opgesteld. Om in deze berekeningen alle relevante bouwstenen 

mee te kunnen nemen zijn aannames gedaan die zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en 

expert-inschattingen voor onder meer de inzet van de handhaving. Uitgangspunt voor de 

bepaling van de kosten voor de handhaving is een geloofwaardige inzet van handhaving op 

straat die naleving van de parkeerregulering bewerkstelligt. 

  

Scenario 1

Blauwe Zone

aantallen kosten

Aantal parkeerplaatsen

centrum 155

schil 500

totaal 655

Handhaving

aantal dagen per week 5

aantal uur per dag op straat 4

aantal uur per dag bureau 1

aantal uur per jaar 1300

kosten BOA per uur 40

kosten op jaarbasis 52.000

Hardware handhaving

handterminals kosten per jaar 1.000

Uitgifte gratis vergunningen 

aantal 300

kosten per vergunning per jaar 10 3.000

Cameratoezicht Ambachtenstraat

camera jaarkosten 500

toezicht beelden jaarkosten 5.000

kosten per jaar 61.500

Investeringskosten

Herinrichting Ambachtenstraat

oppervlakte 5 2,5 50 625

kosten per m2 300 300

totaal 187.500

Bebording en markering

10.000



 

 

 

 

  

Scenario 2

Betaald parkeren (1)

aantallen kosten opbrengsten

Aantal parkeerplaatsen

centrum (betaald parkeren) 655

schil (blauwe zone) 0

totaal 655

Opbrengst parkeergeld

1e 1,5 uur gratis, daarna 1,-/uur

alleen opbrengst bij > 1 uur parkeren

schatting opbrengst per week 1.000 52.000

Handhaving betaald parkeren 

aantal dagen per week 5

aantal uur per dag op straat 7

aantal uur per dag bureau 1

aantal uur per jaar 2080

kosten fiscale handhaver per uur 35

kosten op jaarbasis 72.800

opbrengst parkeerboetes

aantal bonnen per pp per jaar 1

netto opbrengst per bon 25

opbrengst op jaarbasis 16.375

Handhaving blauwe zone nvt

aantal dagen per week 0

aantal uur per dag op straat 0

aantal uur per dag bureau 0

aantal uur per jaar 0

kosten BOA per uur

kosten op jaarbasis 0

Parkeerapparatuur

aantal parkeerautomaten 12

jaarlijkse totale kosten per aut. 2.500

kosten op jaarbasis 30.000

Hardware handhaving

handterminals kosten per jaar (BOA)

handterminals kosten per jaar (fisc) 2.000

Vergoeding providers mobiel parkeren 3.000

Bezoekersregeling niet meegenomen 

Uitgifte gratis vergunningen 

aantal 300

kosten per vergunning per jaar 10 3.000

Cameratoezicht Ambachtenstraat

camera jaarkosten 500

toezicht  beelden jaarkosten 5.000

totaal per  jaar 116.300 68.375

resultaat -47.925

Investeringskosten

Herinrichting Ambachtenstraat

oppervlakte 5 2,5 50 625

kosten per m2 300 300

totaal 187.500

Bebording en markering 10.000



 

 

 

 

 

Scenario 2

Betaald parkeren (2)

aantallen kosten opbrengsten

Aantal parkeerplaatsen

centrum (betaald parkeren) 155

schil (blauwe zone) 500

totaal 655

Opbrengst parkeergeld

1e 1,5 uur gratis, daarna 1,-/uur

alleen opbrengst bij > 1 uur parkeren

schatting opbrengst per week 500 26.000

Handhaving betaald parkeren 

aantal dagen per week 5

aantal uur per dag op straat 3

aantal uur per dag bureau 1

aantal uur per jaar 1040

kosten fiscale handhaver per uur 35

kosten op jaarbasis 36.400

opbrengst parkeerboetes

aantal bonnen per pp per jaar 2

netto opbrengst per bon 25

opbrengst op jaarbasis 7.750

Handhaving blauwe zone

aantal dagen per week 5

aantal uur per dag op straat 4

aantal uur per dag bureau 1

aantal uur per jaar 1300

kosten BOA per uur 40

kosten op jaarbasis 52.000

Parkeerapparatuur

aantal parkeerautomaten 4

jaarlijkse totale kosten per aut. 2.500

kosten op jaarbasis 10.000

Hardware handhaving

handterminals kosten per jaar (BOA) 1.000

handterminals kosten per jaar (fisc) 1.000

Vergoeding providers mobiel parkeren 2.000

Bezoekersregeling niet meegenomen

Uitgifte gratis vergunningen 

aantal 300

kosten per vergunning per jaar 10 3.000

Cameratoezicht Ambachtenstraat

camera jaarkosten 500

toezicht  beelden jaarkosten 5.000

totaal per  jaar 110.900 33.750

resultaat -77.150

Investeringskosten

Herinrichting Ambachtenstraat

oppervlakte 5 2,5 50 625

kosten per m2 300 300

totaal 187.500

Bebording en markering 10.000
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CENTRUMPLAN  

 GESTELDE VRAGEN BIJ HET SCHETSONTWERP  
 

Algemeen  
 
 Wat is ‘auto te gast’? 

Dit betekent dat de auto in het gebied ondergeschikt is aan de overige verkeersdeelnemer, de fietsers en voetgangers. Deze bepalen de snelheid, de auto’s 
moeten zich aanpassen en voorrang geven. 
 

 Met shared space wordt auto te gast bedoeld? 
Ja, waar over ‘shared space’ wordt gesproken wordt bedoeld ‘auto te gast’.  
 

 Herinrichting Kampje is uitgewerkt, geldt dat ook voor de Dorpsstraat en het Haventje? 
Jazeker, ook voor de Dorpsstraat en het Haventje is een schetsontwerp gemaakt.  
Voor het Haventje is de uitvoering afhankelijk van derden. De panden aan het Haventje zijn geen eigendom van de gemeente. 
Waarschijnlijk wordt de uitvoering in fases gedaan. De Dorpsstraat is nog niet zo lang geleden volledig heringericht en nog in goede staat. Het lijkt voor de 
hand te liggen dat het Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld als eerste worden aangepakt. 
 

 Kan de voormalige Hekmanschool te betrokken worden bij het parkeervraagstuk (en als kostendrager)? 
De toekomst van de voormalige Hekmanschool is afhankelijk van wat er met de scholen de Amstelschool en het Kofschip gaat gebeuren. De Hekmanschool 
kan dienen als kostendrager voor de nieuwbouw van deze scholen. Zolang nog niet bekend is of er nieuwbouw komt kunnen er geen plannen met/voor de 
voormalige Hekmanschool gemaakt worden. Naar verwachting is hier eind 2021 meer over te zeggen. 
 

 Wie zijn er betrokken bij het opstellen van het schetsontwerp? Op welke manier konden belanghebbenden meepraten over het ontwerp? 
Bij het opstellen van het Schetsontwerp waren behalve de ontwerpers, de Klankbordgroep en gemeentelijke en andere adviseurs betrokken. Er zijn een 
aantal bijeenkomsten met belanghebbenden geweest waar gereageerd en gesproken werd over het ontwerp. De inbreng uit de bijeenkomsten werd 
meegenomen in de volgende ontwerpstap. 
 

 Kan ik nog meedenken en mijn ideeën delen over het ontwerp? 
Dat kan, via de website Samenmakenweouder-amstel.nl kan gereageerd worden op het plan en kunnen ideeën worden gedeeld. De reacties en ideeën 
worden verzameld en meegenomen in de volgende fase van het ontwerp. 
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 In hoeverre is er sprake van een integraal plan? Zitten alle functionaliteiten in dit plan? Wat gaat er gebeuren in het Haventje en herinrichting Dorpsstraat 
(auto te gast). 
Er is voor het hele centrumplangebied een schetsontwerp gemaakt. Voor het Haventje is de uitvoering voornamelijk afhankelijk van het initiatief van derden. 
De panden aan het Haventje zijn geen eigendom van de gemeente. Waarschijnlijk wordt de uitvoering in fases gedaan. De Dorpsstraat is nog niet zo lang 
geleden volledig heringericht en nog in goede staat. De urgentie voor het herinrichten van ‘t Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld is groter en het voorstel is 
daarom ook om deze als eerste aan te pakken. 
Het Schetsontwerp zal als basis dienen bij de uitvoering van de volgende fases, de Dorpsstraat en het Haventje zodat het centrumplangebied één geheel  
blijft/ wordt. 
 

 Rijden bezoekers & bewoners straks makkelijker naar Sluisplein met een mooie, supergrote Jumbo en gratis parkeerplaatsen? 
De inzet van het centrumplan is om de bestaande unieke kwaliteiten te versterken. Betaald parkeren wordt ook voor het centrumgebied niet voorgesteld. 
Wel is de bestaande blauwe zone weer opgenomen in het centrumplan. Het centrum wordt een gebied waar het prettig boodschappen doen en zeker ook 
verblijven is. In het centrum is het aanbod aan winkels en horeca gelegenheden veel groter en meer divers dan aan het Sluisplein. Op het 
kampje/graskeienveldje wordt extra kwaliteit toegevoegd, die meer bezoekers zal trekken of bewoners meer afwisseling zal geven voor een langer verblijf in 
het centrum. Er blijven voldoende plaatsen beschikbaar voor kort en middellang parkeren.   
 

 
Parkeren  
 
“Het plan ziet er mooi groen uit, wat natuurlijk prachtig is. Maar parkeren is voor een winkelgebied als Ouderkerk letterlijk van levensbelang. Zoveel 
parkeerplaatsen inleveren kan echt niet” 
“Ik denk dat niet voldoende duidelijk is hoe belangrijk parkeren voor de Ouderkerkse ondernemers is. Het inleveren van parkeerplaatsen met daarbij het 
bouwen van woningen gaat ten koste van de bereikbaarheid en zal omzet kosten. Een aantrekkelijk winkelgebied is mooi, maar 45% van de bezoekers van het 
winkelgebied komt met de auto” 
“Ik denk dat het voor de Ouderkerkse ondernemers een slechte zaak is, als er parkeerplaatsen ingeleverd worden, en dan bedoel ik het kort parkeren” 
Het lang parkeren wordt verplaatst naar buiten het centrum, zodat er in het centrum meer ruimte is voor kort en middellang parkeren. Het aantal 
parkeerplaatsen in de blauwe zone blijft hetzelfde. De circa 40 plaatsen buiten de blauwe zone die nu op het graskeienveld zijn worden verplaatst naar de 
Ambachtenstraat. Op het Kampje zijn ook circa 40 plaatsen, deze komen weer terug in het Schetsontwerp. De precieze locatie wordt in de volgende fase, het 
Voorlopig Ontwerp, verder uitgewerkt. 
 
 Bebouwing op graskeienterrein vraagt parkeerruimte. Wat betekent dat voor het totaalaantal plaatsen. Gaat dit ten koste van de parkeerplaatsen voor 

bezoekers? 
Het parkeren voor de bewoners van de bebouwing moet worden opgenomen in de bebouwing en gaat dus niet ten koste van het parkeren voor bezoekers.  
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 Waar parkeren de bewoners van het centrum? Er zijn 75 vergunningen, zijn hiermee de 40 plekken rondom Kampje al gevuld? 

Bewoners parkeren in het centrum met een ontheffing, net als nu. Er kan onderzocht worden of in de toekomst bewoners op bepaalde tijden niet op 
bepaalde plekken kunnen parkeren. Bijvoorbeeld overdag niet bij de supermarkt. In de blauwe zone zijn nu 155 parkeerplaatsen. Deze blijven gehandhaafd, 
op 2 á 3 plaatsen na, die worden ingericht voor fietsparkeren. Er zijn ongeveer 60 parkeerontheffingen uitgegeven. Dit betekent dat er minimaal 95 
parkeerplaatsen zijn voor kort en middellang parkeren (max 4 uur). 
 

 Is er ook gekeken of er parkeerplekken op het schapenweitje gerealiseerd kunnen worden i.p.v. bebouwing? 
Daar is ook naar gekeken, dit levert niet veel parkeerplaatsen op maar het is mogelijk. 
 

 Het aantal parkeerplaatsen. Is dat voldoende, ook in relatie tot de ambitie en de ontwikkelingen?  
In SmK is een ambitie met uitgangspunten beschreven over parkeervraagstuk. 
In het centrum blijven voldoende plaatsen voor kort en middellang parkeren. Doordat het lang parkeren buiten het centrum een plek krijgt komen er in het 
centrum meer plaatsen voor kort en middellang parkeren beschikbaar. 
 

 Zijn de resultaten van het parkeeronderzoek in het ontwerp meegenomen? 
Ja, de uit het parkeeronderzoek naar voren gekomen aantallen parkeerplaatsen zijn opgenomen. 
 

 Kan ik nog parkeren als ik boodschappen ga doen of een hapje ga eten in het centrum? 
Dat kan zeker, de parkeerplaatsen in de blauwe zone zijn voor kort en middellang parkeren. Middellang betekent maximaal 4 uur. 

 Er zijn bijeenkomsten geweest met de BIZ, de werkgroep parkeren en bureau Sweco. Wat is hiervan terug te vinden in dit plan? 
De inbreng van de BIZ is meegenomen en dit heeft bijvoorbeeld geleid tot: 
• het behouden van voldoende parkeerplaatsen voor kort en middellang parkeren, 
• het behouden van het 2-richtingenverkeer op de Kerkbrug,  
• mede op basis van de input van de BIZ wordt het blauwe-zone-beleid gehandhaafd en geen voorstel gedaan om betaald parkeren in te voeren. 
 
Hoger Einde Noord 

 Is lang parkeren op het Hoger Einde Noord waar nu het opslagterrein voor de bouw van de brug is als 2e langparkeerplaats serieus bekeken?  
 Is er nagedacht over een lang parkeerders plek bovenaan de Dorpstraat, waar nu de bouwplaats is voor nieuwe brug? 
 Indien de Rode Loper wordt uitgelegd dan zou ik toch verder onderzoek naar parkeerplaats Hoger Einde vragen aangezien dit fantastisch zou zijn voor de 

ondernemers in het dorp omdat lang parkeerders zo langs de winkels worden geleid. Vanaf Ambachtenstraat loop je langs de huizen. 
 Lang parkeren op Hoger Einde Noord is toch veel logischer als je het hebt over economische vitaliteit? Bezoekers parkeren daar en lopen door Dorpsstraat, 

langs Haventje, richting Kampje en komen langs die leuke authentieke winkels. 
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De locatie Hoger Einde Noord is ook in het parkeeronderzoek meegenomen. Er zijn een aantal aandachtspunten: 
- De locatie ligt op korte afstand van de horeca op de Amstelzijde en het grote parkeerterrein wat daar recent aangelegd is door de gemeente Amstelveen. 
Dit parkeerterrein is betaald parkeren. Wanneer een parkeerterrein op Hoger Einde Noord gerealiseerd zou gaan worden, heeft dit een concurrerende 
werking met het parkeerterrein aan de Amstelzijde. Het zou daarmee een aantrekkelijk alternatief zijn voor bezoekers en werknemers van de horeca (zoals 
ook Hoger Einde-Zuid) en mensen die gebruik willen maken van de bus. Dit niet-gewenste gebruik zou kunnen worden tegengegaan door een 
parkeerregulering (betaald parkeren) in te stellen. Voor Ouderkerk is juist de wens om een locatie voor lang parkeren in te richten zonder regulering. Een 
parkeerterrein op Hoger Einde Noord waar betaald zou moeten worden leidt niet tot vermindering van de parkeerdruk in het centrum als daar gratis 
parkeren geldt. 
- Uit landschappelijk oogpunt doet het inrichten van parkeren op deze locatie afbreuk aan aaneengesloten groengebied en het aanzicht van Ouderkerk. Het 
ligt in de groene Amstelscheg. Om deze reden verwachten we dat er bezwaar zijn (bijvoorbeeld van de kant van de Provincie) tegen parkeren op deze 
locatie. Om hier te kunnen parkeren moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, wat een langdurige procedure kan zijn.  
In de toekomst kan parkeren op dit terrein een aanvulling zijn op het parkeren voor het centrum maar voor de korte termijn die nodig is om het Centrumplan 
te kunnen realiseren is het geen goede optie. Voorstel is om deze optie voor de toekomst te onderzoeken. 
 

Haventje  
 
 Eerder werd gesproken over een boetiekhotel bij het Haventje? 

Het realiseren van een hotel is aan de eigenaar van het pand. Op dit moment wordt het gebouw opgeknapt en ingericht als appartementen. Misschien in de 
toekomst. Er wordt met de eigenaar gesproken over zijn ambities met het pand en omgeving. 
 

 Welke levendigheid wordt toegevoegd bij het haventje? 
In het Schetsplan komen er meer steigers en aanlegplaatsen voor boten. Dus meer gelegenheid om aan het water te komen en te verblijven. In volgende 
fases wordt uitgewerkt hoe hier nog bepaalde faciliteiten zoals bijvoorbeeld wc’s aan kunnen worden toegevoegd. 
In tegenstelling tot de huidige inrichting, waar de boardwalk op het ‘land’ ligt, wordt voorgesteld om de boardwalk aan de binnenzijde van de kademuur, en 
dus op het water, door te trekken tot aan de vlonder van de roeivereniging. Hierdoor wordt geen extra plaats ingenomen op het parkeerveldje van het 
Haventje (en kan het huidig aantal parkeerplaatsen gehandhaafd worden), en blijft een voldoende brede doorgang tussen de Supermarkt en de kade ook 
bewaard. De bestaande en nieuwe vlonder kaderen zo het volledige Haventje als bijzondere plek aan de Amstel, waar men kan recreëren, genieten en 
aanmeren.  
 

 Komt er horeca aan de Amstel? 
Het gebied achter de Plus hoort bij de Plus. Horeca is, net als een hotel, aan de eigenaar van het pand. 
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 Wordt de haven uitgegraven/groter gemaakt? 
Dat ligt niet in de lijn der verwachtingen. Het groter maken zou meer ligplaatsen kunnen opleveren maar er gaat dan een mooi groene plek aan het water 
verloren. 
 

 Kunnen er grote boten van passanten in het haventje aanleggen? 
Dit wordt bepaald door het gemeentelijk beleid. Een beperkte maat betekent dat meer boten kunnen aanleggen en er meer bezoekers mogelijk zijn. 
 

 Is verhuur van elektrische sloepen mogelijk? 
Op dit moment niet. Misschien in de toekomst. 

 

Dorpsstraat 
 
 Is er met de ondernemers overlegd over locatie voetpad in de Dorpsstraat? 

Locatie voetpad wordt besproken met ondernemers in volgende fase. 
 

 Heeft de fietsersbond gekeken naar de plannen? 
Nog niet. In volgende fases wordt er gesproken met diverse deskundigen om de verkeersveiligheid in het gebied uit te werken. 
 

 Is het mogelijk de Dorpsstraat helemaal af te sluiten voor auto’s? 
Voorlopig niet, daarom is er gekozen voor ‘auto te gast’. De auto’s moeten zich aanpassen aan de voetgangers en fietsers. De langzaamste 
verkeersdeelnemer bepaalt de snelheid in de straat. 
 

Rabobank  
 
 Betekent parkeerplaatsen naast de Rabobank iets voor het bouwoppervlak en volume? 

Het plaatsen van parkeren naast de Rabobank heeft geen invloed op het bouwoppervlak en volume. 
 

 Heeft de Rabobank dezelfde m2 grondoppervlak als bestaand? 
Ja, het grondoppervlak van de Rabobank blijft even groot. 
 

 Werkt eigenaar Rabobank nu al mee? 
De eigenaar is met een architect aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen de kaders van het Schetsplan. 
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 En als eigenaar Rabobank nu 10 jaar niet wil meewerken? 

Dan zijn er andere mogelijkheden, bijvoorbeeld de leegstandverordening, om iets met het pand te doen. 
 

 Kan het plan ook worden uitgevoerd zonder medewerking van de eigenaar van het Rabopand? 
De herinrichting van de openbare ruimte rond het pand kan worden uitgevoerd. Voor de herontwikkeling van het pand zelf is medewerking van de eigenaar 
noodzakelijk. 

 
 

Kerkstraat  
 
 Hoeveel ruimte is er bedacht om met een 10 meter lange bakwagen te kunnen keren op het ‘auto te gast’ terrein bij de Gemakswinkel voor de deur? 
 Kan de vrachtwagen voor Bakker Out die regelmatig komt de draai maken om terug te rijden. 
 Er is aangegeven dat vrachtwagens kunnen keren voor het pand van Gijs de Haan. Is dit ook nog mogelijk verderop (voor Amstelkerk)? 
 Hoe gaat de bevoorrading van de winkels door vrachtverkeer? 

De bevoorrading van de winkels moet goed kunnen plaatsvinden. In de volgende fase moet dit verder ruimtelijk worden uitgewerkt. Vanuit de gemeente 
zouden er tijdslots kunnen worden ingesteld voor bevoorrading door vrachtwagens in de Dorpsstraat & Kerkstraat. De bevoorradings-auto’s blokkeren nooit 
de weg op de Kerkstraat, er komen bijvoorbeeld laad en losplaatsen. We gaan in de vervolgfase hierover verder in gesprek met de BIZ/ ondernemers/ 
pandeigenaren aan ‘t Kampje. 
 

 Verdwijnt het terras bij Jamie? 
Nee, het terras bij Jamie en ook andere terrassen krijgen weer een plek. 
 

 Is er onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid bij het verleggen van de Korendragerstraat?   
Vanzelfsprekend hebben onze verkeersdeskundigen naar het schetsontwerp gekeken. Dit ontwerp is beoordeeld als een verkeersveilige verbetering. In de 
fase naar een Voorlopig Ontwerp worden ook externen waaronder de Vervoerregio en de Fietsersbond om advies gevraagd. 
 

 Als vervolg op verkeersveiligheid: nemen de snelle wielrenners die rondje Ronde Hoep doen ook de route over de Kerkstraat? 
De wielrenners worden geadviseerd een andere route te nemen, maar als ze toch door de Kerkstraat willen zullen ze hun snelheid moeten aanpassen aan de 
andere gebruikers van de ruimte. 
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Kerkbrug 
 
 Wordt de brug eenrichtingsverkeer? 
 Blijft de Kerkbrug toegankelijk voor auto’s? 
 Vraag over de zwakste schakel. Er zijn de afgelopen 15 jaar meerdere onderzoeken geweest ten aanzien van de Kerkbrug. En steeds kwam daaruit, dat je 

daar niets moest doen. Is er gebruik gemaakt van die onderzoeken? En zo ja, hoe verhouden die zich tot dit plan? Zo nee, waarom niet, en is het dan niet 
handig om deze onderzoeken mee te nemen. 
Er is gebruikt gemaakt van alle onderzoeken. De situatie bij de Kerkbrug wordt niet anders, de auto’s blijven over de brug rijden in twee richtingen. De 
verschillende verkeersdeelnemers moeten rekening met elkaar houden, zoals nu ook al het geval is. Het afsluiten met de paaltjes zoals nu gebeurt tijdens 
bepaalde uren blijft ook bestaan. We volgen hier het advies uit het rapport van Goudappel Coffeng 2018 over de verkeerssituatie bij de Kerkbrug en 
Kerkstraat. 
 

 Is meegenomen dat er plannen zijn voor woningen rondom Urbanuskerk en exploitatie Gezellenhuis? Dit zal extra verkeer opleveren over de kerkbrug. 
Dat is meegenomen, met de inrichting van de bestrating wordt geprobeerd het doorgaande verkeer een andere route te laten rijden en zo de kerkbrug te 
ontlasten. 
 

 Blijft de ambulance rijden over de kerkbrug? 
Vooralsnog blijft de Ambulance rijden zoals gebruikelijk. In de huidige situatie is de brug op bepaalde tijden gesloten voor alle auto’s. In de volgende 
ontwerpfases wordt er overlegd met de hulpdiensten over de route en de inrichting hiervan. 
 
 
 
 

Kampje & graskeienveld 
 
 Waar komt de poffertjeskraam?  

Poffertjeskraam kan in de groene ruimte, dichtbij het parkeren een plek krijgen. In de volgende fase wordt dit verder uitgewerkt. 
 

 Zijn evenementen goed te houden op het gras bij langdurige regen? 
Delen van het groene veld worden bedekt met graskeien (andere & betere & mooiere dan nu op graskeienveld) zodat evenementen mogelijk zijn. Bij echt 
langdurige regen bij langdurige evenementen zullen op het grasdeel voorzieningen moeten worden getroffen. 
 



26 mei 2021 

 

 Komen er in totaal meer bomen en groen t.o.v. de huidige situatie? En is het mogelijk om alle bomen in te passen in de plannen? 
De bestaande grote bomen worden ingepast in de plannen. Of er nieuwe bomen bijkomen is iets om in de volgende fase verder uit te werken. Het geheel 
wordt veel groener dan in de huidige situatie. 
 

 Eerder werd een ontwerp gepresenteerd met een paviljoen op het graskeienveldje. Wat betekent dit voor de kermis? 
Als er in een volgende fase besloten wordt dat er een paviljoen in het groene veld komt te staan zal dit moeten worden opgenomen in het inrichtingsplan 
van de kermis.  
 

 Kan ’t Kampje helemaal autovrij worden? 
Een autovrij Kampje/centrum is iets wat nu nog niet haalbaar is, maar is wel iets om naar toe te werken. 
 

 Creëert het plan wel voldoende levendigheid in het centrum? Plan oogt als ‘rustig’.  
Vergroening van ’t Kampje is een uitgangspunt uit SmK. Het idee is dat er in het groen allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden zoals jeu de boules, spelen en 
verblijven. Ook de grotere festiviteiten, kermis & markten e.d., kunnen hier plaatsvinden. Op de dagen dat het slecht weer is en er weinig mensen buiten zijn 
ziet ’t Kampje er dan meer uit als een fijne groene ruimte. Het groen is om de verblijfskwaliteit en duurzaamheid te verhogen. Het helpt tegen hittestress, 
kan meewerken in de waterberging etc. 
 

 Hoe en waar kan ambulante handel plaatsvinden? 
De ambulante handel kan een plek krijgen op ‘de rode loper’ het verharde deel op ’t Kampje. 
 

 Mag er op het gras gelopen worden? 
Vanzelfsprekend. Op het gras mag en kan van alles gedaan worden, lopen, spelen, zitten op een kleedje etc. De paden zijn er zodat als je niet door het gras 
wilt lopen, bijvoorbeeld omdat het nat is, je toch door het gebied kunt lopen. 

 
 
 

Bebouwing op graskeienveld & schapenweitje  
 
 Wat is de reden van een voorstel met bebouwing? 

De opdracht van de raad is: Een uitwerking om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele bebouwing van het graskeiengebied en/of het schapenweitje 
in kaart te brengen én de inrichting van ‘t Kampje concreet vorm te geven 
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 Hoe groot is de bebouwing? 
 Hoe hoog mag de nieuwbouw Rabobank en graskeienveld maximaal worden? 

De definitieve hoogte moet nog worden vastgelegd maar het advies, ook van de welstand, is 2 lagen met een kap. 
 

 Waarom is er voor deze grote bebouwing gekozen? Kan er ook een meer passende bebouwing worden voorgesteld voor het Graskeienveld en het 
Schapenweitje? 
Het ontwerpbureau is gevraagd een bebouwing op te nemen die naar hun visie de beste toevoeging aan de openbare ruimte is. Er is ook gekeken naar 
kleinere bebouwing. Volgens de ontwerpers is op het graskeienveld de impact van kleinere bebouwing/ een paar woningen op de openbare ruimte ook 
groot. De mogelijke opbrengsten van de grond zijn dan wel veel minder. Een paviljoen in het groen zou een ook ruimtelijk passende invulling kunnen zijn, 
maar genereert geen opbrengsten. Op het schapenweitje lijken met een kleinere bebouwing wel ongeveer dezelfde opbrengsten te behalen. 
 
 

Financieel 
 
 Waarom is er voor een duur voorstel gekozen? Kan het niet goedkoper?  

Er is niet specifiek gekozen voor een duur voorstel. Het voorstel is gebaseerd op de uitgangspunten uit ‘Spijkers met koppen’. Het plan is voor een groot 
oppervlak en de grootte van het bedrag past daarbij. In de verdere uitwerking kan er onderzocht worden of er onderdelen zijn die misschien goedkoper 
kunnen. 
 

 Wat kost het om dit plan te realiseren? 
Het idee is om het plan gefaseerd uit te voeren waarbij dan het onderdeel Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld als eerste uitgevoerd zou gaan worden. De 
geraamde kosten hiervoor zijn circa 1.4 mln. 
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210022 Bouwadres centrumplan 
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 Omschrijving presentatie centrumplan 
 Aanvrager Gemeente Ouder- Amstel mevrouw W.Meijer 
 Architect dhr E.Swinnen 
 Welstandsnota 1 
 Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan 

 Bevindingen 
15-03-2021 

De architect, de projectwethouder en de gemeentelijke projectleider RO zijn 
aanwezig om de plannen toe te lichten. Burgerlid Amke Homan, tevens lid 
van de gemeentelijk werkgroep cultureel erfgoed, heeft vooraf de 
commissie ingelicht over de achtergronden van het plan. Het betreft een 
verzoek voor collegiaal overleg over een herontwikkeling van het 
centrumgebied van Ouderkerk aan de Amstel tussen de Brugstraat, de 
Koningin Julianalaan en de Achterdijk.  Er is een ambitiedocument, ‘Spijkers 
met Koppen’ opgesteld in samenwerking met bewoners dat is geaccordeerd 
door de raad en dat dient als leidraad voor de ontwikkelingen. Het verzoek 
voor informeren en raadplegen van de commissie is afkomstig van de 
gemeenteraad. De commissie heeft op 23 maart 2021 de locatie bezocht. 
 
Het voornaamste initiatief betreft de herprofilering van het Graskeienveld 
en de Kerkstraat, de herontwikkeling van het voormalige Rabobank-
gebouw aan de Kerkstraat en de herprofilering van de Dorpsstraat. 
Daarnaast worden twee mogelijke locaties voor aanvullende bebouwing 
getoond, welke kunnen dienen om het project financieel haalbaar te maken. 
 
Het nieuwe Graskeienveld wordt gedacht als een open grasplein met enkele 
diagonale paden. De Kerkstraat en de Korendragerstraat worden hier als 
een licht verhoogd terras omheen gelegd en met elkaar verbonden zodat 
één ‘shared space’-gebied ontstaat. De rijbaan wordt hier globaal 
aangegeven, maar het gehele gebied is bedoeld als openbare ruimte die 
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auto’s, fietsers en voetgangers met elkaar delen. De bestaande klinkers 
worden hergebruikt en aangevuld met nieuwe in een iets afwijkende kleur. 
Ook in de Dorpsstraat wordt eenzelfde profilering gedacht. Hier zorgen 
enkele om-en-om-geplaatste parkeerplaatsen voor een zigzaggende route, 
wat een positieve uitwerking heeft op het delen van de ruimte en het 
langzaam rijden. 
Het Rabobankgebouw wordt getransformeerd naar een 
appartementengebouw met een gemeenschappelijke plint van horeca, 
winkels en bedrijvigheid rond een kern met parkeerplaatsen. De bovenbouw 
wordt vormgegeven als een verzameling kleine huisjes met een 
verscheidenheid in hoogte en kaprichting.  
Daarnaast worden op het Schapenveldje, op de hoek van de Dorpsstraat en 
de Korendragerstraat en midden op het Graskeienveld 
appartementengebouwen gedacht als mogelijke ontwikkelingen. Deze zijn 
gedacht met een vormgeving als parkpaviljoen en krijgen een collectieve of 
maatschappelijke functie. De plannen voor deze bouwwerken bevinden zich 
echter nog in een vroege conceptuele fase waarin massa en oriëntatie 
worden verkend. 
 
De commissie uit haar complimenten voor de presentatie, het onderzoek en 
de zorgvuldige wijze waarop het project is aangepakt. Het landschappelijke 
concept voor het Graskeienveld en de shared-space kan op goedkeuring 
rekenen. Het haakt goed aan bij de kwaliteiten en het karakter van het dorp 
en het is positief dat parkeren met het plan minder nadrukkelijk aanwezig is 
in het dorpshart. De transformatie van het Rabobank-gebouw kan voor een 
kwaliteitsimpuls zorgen. De commissie heeft een aantal opmerkingen ten 
opzichte van de gepresenteerde plannen. 

- De commissie is benieuwd naar de omgang met terrassen van de 
omliggende horeca. Het is een uitgelezen kans om deze te 
integreren in de openbare ruimte. 

- De verharding rond het plein en de grasmat hebben een 
hoogteverschil van ca. 80 cm. Zij vraagt bij de uitwerking aandacht 
voor deze overgang. Moet dit een meer landschappelijkere 
overgang te worden of dient het terras-concept sterker te worden 
uitgewerkt? 

- De transformatie van het Rabobankgebouw is nu vormgegeven als 
een verzameling gelijkvormige huisjes met een vast (en schijnbaar 
willekeurig) formaat. De commissie adviseert de korrelgrootte in de 
omgeving te gebruiken als leidraad. Zij maakt daarbij duidelijk dat 
het niet per sé historiserend hoeft te worden vormgegeven, maar 
wel dat kenmerken als hoogte, beukmaat, materialisering, open-
dicht verhoudingen van de gevels en maatvoeringen (maar ook de 
variatie hierin) van de bebouwing kan worden doorgezet in die van 
de nieuwe bebouwing. Als richtlijn geeft zij mee dat twee lagen en 
een zadeldak passend is in de omgeving. 

- Bij het Rabobankgebouw is de commissie van mening dat de plint 
van het gebouw voldoende aandacht verdient. Er moet worden 
voorkomen dat er gesloten plinten ontstaan. 

- Aangaande de toevoeging van de aanvullende volumes op twee 
locaties maakt de commissie zich zorgen over de impact op de 
omgeving. Met name het volume op het Graskeienveld kan een 
ingrijpende aantasting vormen van het zojuist geopende plein. 
Rondom een appartementengebouw zijn doorgaans nog 
aanvullende installaties en voorzieningen nodig, zoals containers, 
bergingen, parkeren, vuilcontainers, etc. De ruimte rondom het 
gebouw zal dan bij de woningen gaan behoren. Zo wordt het park 
slechts de drager van het bebouwde volume, in plaats van een 
toevoeging er aan. Hoewel er bij de plaatsing van het volume is 
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gedacht aan zichtlijnen, bestaat de kans dat dit volume in de 
praktijk toch als belemmering in de groene ruimte wordt ervaren. 
Het betreft het voornaamste plein van Ouderkerk aan de Amstel. 
De commissie adviseert om bij voorkeur ontwikkellocaties op een 
andere plek te zoeken.  

- Ook met betrekking tot het Schapenveld is de commissie van 
mening dat een gebouwd volume een negatieve impact heeft op 
een kenmerkend deel van het dorp. Het belemmert de ervaring van 
het groen en een bijzonder overzicht op de achterliggende 
begraafplaats Beth Haim.  

- Indien toch gekozen wordt om op het Graskeienveld en het 
Schapenveld een volume te plaatsen, dan adviseert de commissie 
deze ook goed te laten aansluiten bij het dorpse karakter. De 
kenmerken eigen aan het dorp, zoals hoogte, beukmaat, 
materialisering, open-dicht verhoudingen van de gevels en 
maatvoeringen (maar ook de variatie hierin) van de bebouwing 
dienen bij voorkeur als leidraad voor de nieuwe bebouwing. Indien 
gekozen wordt voor het Graskeienveld, is een publieke functie in de 
plint een vereiste om het openbare karakter van het plein te 
waarborgen. 

- Ook adviseert de commissie aandacht te besteden aan de groene 
zoom rond het terrein. Zij vraagt bij een volgende stap de plannen 
vanuit maaiveldniveau goed uit te werken, zodat de impact op het 
open zicht op het groen duidelijk wordt gemaakt.  

- Met betrekking tot de shared-space, wijst de commissie nog op een 
potentiële valkuil dat de ruimte als onveilig kan worden ervaren. Dit 
kan worden verholpen met een aanduiding van ‘veilige zones voor 
verschillende weggebruikers. 

- De commissie ziet het opstellen van een beeldkwaliteitsparagraaf 
als positieve aanvulling op de plannen. Zij geeft als tip mee om 
hierin ook reclame en terrassenbeleid op te nemen.  

 
De commissie ziet een volgende stap in het plan met belangstelling 
tegemoet. 
 

 Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria 

 Advies Collegiaal overleg 

 Mon. advies Collegiaal overleg 

 



1 Centrumplan OA- bijl kostenraming SO SmitsRinsma.pdf 

RAMINGNR. 20200103-01 

BOUWKOSTENRAMING EXCLUSIEF BTW 

BEHORENDE BIJ HET SCHETS ONTWERP 

VOOR DE HERINRICHTING VAN DE DORPSSTR. 

EN KERKSTR. TE OUDERKERK AAN DE AMSTEL 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: 

 

gemeente Ouder-Amstel 

Vondelstraat 1 

1191 BD Ouderkerk aan de Amstel 

 

   Ontwerp: 

 

DELVA Landscape Architecture & Urbanism 

Hoogte Kadijk 71 

1018 BE Amsterdam 

 

Adviseur: 

 

SmitsRinsma 

Adviseurs groenvoorziening en terreininrichting 

IJsselkade 9a 

7201 HB Zutphen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Status  : concept 

 Versie  : B1.1 

 Datum  : 03-05-2021 

 

 Auteur(s)  : Chris Kobes 

 Gecontroleerd : Ivo Stevens 

 Goedgekeurd : - 

 

 Paraaf  : - 

 



ALGEMEEN 

Doel van de raming: 

Het doel van deze raming is het inzichtelijk maken van de globale bouwkosten voor de herinrichting van de Dorpsstraat, 

Kerkstraat, Korendragerstraat en het Schapenveld te Ouderkerk aan de Amstel. 

 

RAMINGSCOPE EN UITGANGSPUNTEN KOSTENRAMING 

 

Basisgegevens: 

- SO, DELVA Landscape Architecture & Urbanism, d.d. 08-03-2021 

o Boekwerk, De rode loper van Ouderkerk 

o Ontwerp, 20098 DLA 210308 Area Calculations 

o Ontwerp is ten tijde van het opstellen van de raming concept 

- Ten tijde van het opstellen van de raming zijn er nog geen gegevens/resultaten bekend van eventuele 

onderzoeken, zoals een geotechnisch onderzoek, milieuhygiënisch onderzoek, funderingsonderzoek en een 

kabels- en leidingeninventarisatie. De resultaten van de onderzoeken kunnen leiden tot kostenverhoging van het 

project. 

 

Opbouw raming: 

- Raming betreft een globale kostenraming. 

 

Ramingsparameters: 

Ramingsvorm:  deterministisch 

Levensduur:  nee 

 

Algemene uitgangspunten: 

- Exclusief BTW 

- Prijspeil januari 2021 op basis van bedrijfseconomische kosten (excl. marktwerking) 

 

Stukken en gegevens: 

- Schets ontwerp, DELVA, zie basisgegevens 

- Werkgrens tekening, zie pagina 4 

 

Niet in de prijs inbegrepen: 

- Werkzaamheden buiten de werkgrens; 

- Opruimingswerkzaamheden binnen de contour van het gebouw; 

- Werkzaamheden t.b.v. bouwkuip en bouwterrein en de aanleg en het afvoeren van benodigde bouwwegen; 

- Werkzaamheden aan de bestaande te handhaven verhardingen (rijwegen, aansluitingen etc.); 

- Werkzaamheden aan bestaande civiele kunstwerken; 

- Renovatie van gemeentelijke hemelwater en vuilwater hoofdrioleringen; 

- Structurele veranderingen/renovaties aan ondergrondse infrastructuren; 

- Wijzigingen aan bestaande ondergrondse infrastructuur openbare verlichting, oplaadpalen en parkeerautomaten; 

- Ophogingen of grondverbeteringen in het terrein en/of lichtgewicht funderingsmaterialen; 

- Verplaatsen bestaande ondergrondse afvalcontainers (OAC’s); 

- Aanbrengen en afwerken van een kadewandconstructie; 

- Er is niet gerekend met een toeslag t.b.v. bereikbaarheid; 

- Stort- en acceptatiekosten voor onbekende verontreinigingen (bijv. PFAS); 

- Engineeringskosten t.b.v. de uitwerking van het project; 

- Onderhoudskosten en nazorg tussen periode gereedkomen terreinaanleg en oplevering; 

- Vastgoedkosten, engineeringskosten, overige bijkomende kosten, project onvoorzien; 

- Onzekerheidsreserve en reserve extern onvoorzien; 

- Levensduurkosten en beheerkosten; 

- Faseringskosten. 



Raming specifieke uitgangspunten: 

1. Omvang/schaalgrootte: grootschalig 

2. Ligging/logistiek/grondslag/waterhuishouding:  

a. Ligging; het project is gelegen in het dorpshart van Ouderkerk aan de Amstel met aan de westzijde van 

het projectgebied de Amstel en aan de oostzijde de begraafplaats Beth Haim. 

b. Logistiek; de locatie is goed bereikbaar voor verkeer via de Burgemeester Stramanweg en Koningin 

Wilhelminalaan, de Kerkbrug is beperkend voor verkeer aan de zuidzijde 

c. Grondslag; de exacte grondslag is onbekend i.v.m. het ontbreken van onderzoeken, uitgegaan is van een 

voldoende draagkrachtig opgehoogd terrein bestaande uit zand, met daaronder lagen bestaande uit klei 

en veen. 

d. Hoogteligging; exacte hoogteligging van het gebied is onbekend. 

e. Waterhuishouding; de exacte waterhuishouding van het terrein is onbekend i.v.m. het ontbreken van 

onderzoeken en gegevens. Uitgangspunt is dat het grondwater zich op ca. 0,80 onder maaiveld. 

f. Archeologie; onbekend welke beperkingen er lokaal zijn i.v.m. archeologie! 

g. CE-onderzoek; onbekend welke beperkingen er zijn m.b.t. conventionele explosieven. 

3. Omstandigheden: het gebied betreft in de huidige situatie een woon- en winkelstraat en een centraal dorpsplein 

met parkeerfunctie. 

4. Gebruik en functie:  

a. Centraal dorpsgebied met voetgangers- en autoverkeer. 

5. De uitvoering geschiedt in één aaneengesloten fase waarbij er van zijstraat tot zijstraat per keer wordt 

heringericht volgens een nader te bepalen stappenplan. 

6. De ondergrond is voldoende draagkrachtig. 

7. De fundering van de bestaande rijwegen is geschikt t.b.v. het laten liggen en herprofileren. 

8. Vrijkomende grond wordt afgevoerd en er worden deels nieuwe funderingsmaterialen en geschikte grond voor de 

plantvakken aangevoerd. 

9. Stortkosten vrijkomende grond en bouwstoffen op basis van kengetallen, er zijn geen milieu hygiënische gegevens 

bekend van het terrein. Aanname is dat de vrijkomende grond klasse Wonen bedraagt. 

10. Aanvullen sleuven in groenvoorzieningen met ontgraven grond en onder verhardingen met zand. 

11. De maatvoeringen van de constructieve onderdelen zijn empirisch bepaald en dienen constructief te worden 

doorgerekend door een constructeur. 

12. Vrijkomende en onbruikbare materialen worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting waarbij 

gerekend is met een transportafstand van 10,00 km. 

 

Aan te geven door opdrachtgever/financier: 

1. Onzekerheidsreserve 

- dekking van de eventuele overschrijding van de geraamde investeringskosten 

- bedrag in relatie tot de marge, de investeringskosten en de te accepteren overschrijdingskans 

2. Reserve extern onvoorzien 

- forse onvoorziene wijzigingen of toevoegingen aan de projectscope die van buitenaf komen 
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Calculatienummer : 20200103-01
Opdrachtgever  : gemeente Ouder-Amstel
Locatie  : Dorpsstr., Kerkstr., Korendragerstr. te Ouderkerk aan de Amstel

Code Omschrijving Totaalbedrag

1 DORPSSTRAAT (4.265 M2) 755.737,001 DORPSSTRAAT (4.265 M2) 755.737,00

2 HAVEN (1.800 M2) 377.790,802 HAVEN (1.800 M2) 377.790,80

3 'T KAMPJE (10.150 M2) 1.151.663,133 'T KAMPJE (10.150 M2) 1.151.663,13

4 SCHAPENVELD (580 M2) 11.860,804 SCHAPENVELD (580 M2) 11.860,80

Subtotaal 2.297.051,73Subtotaal 2.297.051,73

9 STAARTPOSTEN9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN 103.367,5091 EENMALIGE KOSTEN 103.367,50

92 UITVOERINGSKOSTEN 160.793,5092 UITVOERINGSKOSTEN 160.793,50

93 ALGEMENE KOSTEN 160.793,5093 ALGEMENE KOSTEN 160.793,50

94 WINST EN RISICO 114.852,5094 WINST EN RISICO 114.852,50

AANNEMINGSSOM 2.836.858,73AANNEMINGSSOM 2.836.858,73

98 NIET BENOEMD OBJECTRISICO BOUWKOSTEN98 NIET BENOEMD OBJECTRISICO BOUWKOSTEN

TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 2.978.701,73TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 2.978.701,73
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Calculatienummer : 20200103-01
Opdrachtgever  : gemeente Ouder-Amstel
Locatie  : Dorpsstr., Kerkstr., Korendragerstr. te Ouderkerk aan de Amstel

Code Omschrijving Totaalbedrag

1 DORPSSTRAAT (4.265 M2)1 DORPSSTRAAT (4.265 M2)
10 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 55.972,5010 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 55.972,50

11 GRONDWERKEN 30.925,0011 GRONDWERKEN 30.925,00

12 K&L EN RIOLERINGEN 31.350,0012 K&L EN RIOLERINGEN 31.350,00

13 VERHARDINGEN 339.175,0013 VERHARDINGEN 339.175,00

15 TERREININRICHTINGEN 136.080,0015 TERREININRICHTINGEN 136.080,00

16 GROENVOORZIENINGEN 63.660,0016 GROENVOORZIENINGEN 63.660,00

19 NADER TE DETAILLEREN 98.574,5019 NADER TE DETAILLEREN 98.574,50

2 HAVEN (1.800 M2)2 HAVEN (1.800 M2)
20 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 4.144,8020 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 4.144,80

21 GRONDWERKEN 4.130,0021 GRONDWERKEN 4.130,00

22 K&L EN RIOLERINGEN 2.200,0022 K&L EN RIOLERINGEN 2.200,00

23 VERHARDINGEN 22.050,0023 VERHARDINGEN 22.050,00

24 (WATER)BOUWKUNDIGE WERKEN 242.750,0024 (WATER)BOUWKUNDIGE WERKEN 242.750,00

25 TERREININRICHTINGEN 48.250,0025 TERREININRICHTINGEN 48.250,00

26 GROENVOORZIENINGEN 4.989,0026 GROENVOORZIENINGEN 4.989,00

29 NADER TE DETAILLEREN 49.277,0029 NADER TE DETAILLEREN 49.277,00

3 'T KAMPJE (10.150 M2)3 'T KAMPJE (10.150 M2)
30 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 73.159,7530 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 73.159,75

31 GRONDWERKEN 68.250,0031 GRONDWERKEN 68.250,00

32 K&L EN RIOLERINGEN 30.625,0032 K&L EN RIOLERINGEN 30.625,00

33 VERHARDINGEN 504.455,0033 VERHARDINGEN 504.455,00

35 TERREININRICHTINGEN 236.942,0035 TERREININRICHTINGEN 236.942,00

36 GROENVOORZIENINGEN 88.014,3836 GROENVOORZIENINGEN 88.014,38

39 NADER TE DETAILLEREN 150.217,0039 NADER TE DETAILLEREN 150.217,00

4 SCHAPENVELD (580 M2)4 SCHAPENVELD (580 M2)
40 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 590,8040 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN 590,80

41 GRONDWERKEN41 GRONDWERKEN

45 TERREININRICHTINGEN 4.800,0045 TERREININRICHTINGEN 4.800,00

46 GROENVOORZIENINGEN 4.923,0046 GROENVOORZIENINGEN 4.923,00

49 NADER TE DETAILLEREN 1.547,0049 NADER TE DETAILLEREN 1.547,00

Subtotaal 2.297.051,73Subtotaal 2.297.051,73

9 STAARTPOSTEN9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN 103.367,5091 EENMALIGE KOSTEN 103.367,50

92 UITVOERINGSKOSTEN 160.793,5092 UITVOERINGSKOSTEN 160.793,50

93 ALGEMENE KOSTEN 160.793,5093 ALGEMENE KOSTEN 160.793,50

94 WINST EN RISICO 114.852,5094 WINST EN RISICO 114.852,50

AANNEMINGSSOM 2.836.858,73AANNEMINGSSOM 2.836.858,73
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Calculatienummer : 20200103-01
Opdrachtgever  : gemeente Ouder-Amstel
Locatie  : Dorpsstr., Kerkstr., Korendragerstr. te Ouderkerk aan de Amstel

Code Omschrijving Totaalbedrag

98 NIET BENOEMD OBJECTRISICO BOUWKOSTEN98 NIET BENOEMD OBJECTRISICO BOUWKOSTEN

TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 2.978.701,73TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 2.978.701,73



SMITSRINSMA ADVISEURS GROENVOORZIENING EN TERREININRICHTING Bladnr. 1 van 21
BOUWKOSTENRAMING BEHORENDE BIJ HET SCHETSONTWERP VOOR DE
HERINRICHTING VAN DE DORPSSTR. EN KERKSTR. TE OUDERKERK AAN DE AMSTEL

BESTEK- 

POST- 

NUMMER

OMSCHRIJVING EEN- 

HEID

HOEVEELHEID 

RESULTAATS- 

VERPLICHTING

V PRIJS PER 

EENHEID IN 

EURO

TOTAALBEDRAG  

IN EURO

1 DORPSSTRAAT (4.265 M2)

10 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

101 Verwijderen verhardingen

1011 Verwijderen elementenverharding

101110 Verwijderen betonstraatstenen, trottoir.
Gerekend is met:
- verwijderen betonstraatstenen, 
  formaat divers, 80 mm dik
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

m2 305,00 V 3,50 1.067,50

101120 Verwijderen betonstraatstenen, rijweg.
Gerekend is met:
- verwijderen betonstraatstenen, 
  formaat divers, 80 mm dik
- verwijderen kantopsluitingen,
  incl. steunrug van beton
- verwijderen straatlaag 50 mm dik
- vrijkomende materialen afvoeren naar
  een erkende verwerkingsinrichting

m2 665,00 V 5,00 3.325,00

101130 Verwijderen betontegels.
Gerekend is met:
- verwijderen betontegels, 50 mm dik, grijs
- verwijderen kantopsluitingen
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

m2 300,00 V 5,00 1.500,00

1012 Verwijderen halfverharding

101210 Verwijderen halfverharding, vakken en paden.
Gerekend is met:
- verwijderen halfverharding, grind en gravel, 
  fijne fractie, 100 mm dik
- verwijderen grondscheidend doek
- ontgraven ondergrond, 200 mm dik
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

m2 70,00 V 6,50 455,00

1013 Opnemen elementenverhardingen

101310 Opnemen straatbakstenen, df, rijweg.
Gerekend is met:
- opnemen straatbakstenen, df, 80 mm dik
- straatbakstenen ontdoen van grond
- straatbakstenen hergebruiken
- percentage breuk ca. 20%
- afvoeren en storten onbruikbare materialen
- verwijderen straatlaag 50 mm dik
- vrijkomende materialen afvoeren naar
  een erkende verwerkingsinrichting

m2 1.085,00 V 5,50 5.967,50

101320 Opnemen straatbakstenen, df, trottoir & parkeren.
Gerekend is met:
- natuursteenmarkering, 100 mm dik
- percentage breuk ca. 5%
- opnemen straatbakstenen, df, 80 mm dik
- straatbakstenen ontdoen van grond
- straatbakstenen hergebruiken
- percentage breuk ca. 20%
- afvoeren en storten onbruikbare materialen
- verwijderen straatlaag 50 mm dik
- vrijkomende materialen afvoeren naar
  een erkende verwerkingsinrichting

m2 1.655,00 V 7,50 12.412,50
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101330 Vervoeren en palletteren verh. t.b.v. hergebruik.
Gerekend is met:
- het palletteren van opgenomen elementenverharding
- t.b.v. hergebruik of transport

m2 2.740,00 V 7,50 20.550,00

102 Verwijderen afwatering en riolering

1021 Verwijderen puntafwatering

102110 Verwijderen kolken en kolkaansluitingen.
Gerekend is met:
- reinigen kolken
- verwijderen kolken
- kolkaansluitingen afdoppen, 5 m1 per kolk
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

st 38,00 V 90,00 3.420,00

103 Verwijderen terreininrichtingen

1031 Verwijderen openbare verlichting

103110 Verwijderen lichtmast, laag.
Gerekend is met:
- verwijderen lichtmasten, hoogte ca. 4,0 m,
  incl. armatuur
- afkoppelen van electranetwerk
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

st 19,00 V 225,00 4.275,00

103120 Verwijderen lichtmast, hoog.
Gerekend is met:
- verwijderen lichtmasten, hoogte ca. 6,0 m,
  incl. armatuur
- afkoppelen van electranetwerk
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

st 2,00 V 250,00 500,00

1032 Verwijderen inrichtingselementen

103210 Verwijderen terreininrichting
Gerekend is met:
- verwijderen palen, zuilen, afvalbakken,
   zitbanken, borden, fietsnietjes, boomroosters
- opnemen verkeersbebording
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

EUR 2.025,00 N 1,00 2.025,00

103220 Opnemen drinkwaterpaal.
Gerekend is met:
- opnemen drinkwaterpaal,
  incl. funderingsvoet
- afsluiten i.o.m. gemeente
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

st 1,00 V 150,00 150,00

104 Verwijderen groenvoorzieningen

1041 Verwijderen plantvakken

104130 Verwijderen beplanting.
Gerekend is met: 
- verwijderen beplanting,
  incl. stobben tot 0,40 m diep
- soort: heesters
- hoogte tot 5,00 m 
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

are 1,00 V 325,00 325,00

11 GRONDWERKEN
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111 Grond afvoeren

1111 Grond afvoeren

111110 Afvoeren zand en grond, wonen.
Gerekend is met:
- alle ontgraven zand en grond in tussendepot
- uitvoeren AP04-onderzoek in depot 
- laden t.b.v. afvoer na uitvoeren AP04
- kwaliteitsklasse: Wonen
- afvoeren zand en grond naar een 
  erkende verwerkingsinrichting
- incl. acceptatiekosten, ca. €7,50/ton

m3 200,00 V 28,00 5.600,00

112 Funderingswerkzaamheden

1121 Aanvullen fundering

112110 Aanvullen bestaande fundering, puinfundering.
Gerekend is met:
- uitvullen bestaande puinfundering
- gerekend is met het herstel van de 
  verhardingen binnen de straten
- aanbrengen menggranulaat, 100 mm dik
- t.p.v. verzakkingen en schades aan fundering
- uitvlakken en profileren bestaande fundering

m2 2.550,00 V 6,50 16.575,00

112120 Aanvullen bestaande fundering, zand in zandbed.
Gerekend is met:
- uitvullen bestaande zandfundering
- gerekend is met het herstel van de 
  verhardingen binnen de straten/trottoirs
- aanbrengen zand in zandbed, 100 mm dik
- t.p.v. verzakkingen en schades aan fundering
- uitvlakken en profileren bestaande fundering

m2 1.750,00 V 5,00 8.750,00

12 K&L EN RIOLERINGEN

121 Kabels en leidingen

1211 Op hoogte brengen

121120 Op hoogte brengen straatpotten
Gerekend is met:
- op hoogte brengen afsluiters, straatpotten
- hoeveelheden aanname
- incl. benodigde materialen
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

st 40,00 V 50,00 2.000,00

122 Rioleringen

1221 Op hoogte brengen

122110 Op hoogte brengen putdeksels
Gerekend is met:
- op hoogte brengen inspectieputten
- incl. benodigde materialen
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

st 24,00 V 275,00 6.600,00

123 Afwatering

1231 Puntafwatering

123110 Lev. en aanbr. straatkolken, t.p.v. rijwegen.
Gerekend is met:
- aanbrengen kolken t.p.v. rijwegen
- afwateringspunten aansluiten op

st 35,00 V 650,00 22.750,00
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  bestaand verzamelriool
- type: n.t.b., afm. 200x450 mm met 
  gietijzeren afdekking, hoogte 535 mm
- bepaling ca. 1st per 125 m2
- incl. 7,50 m1 kolkleiding
- incl. grondwerk

1232 Lijnafwatering

13 VERHARDINGEN

131 Elementenverharding

1311 Rijwegen en parkeren

131110 Lev. en aanbr. straatbakstenen, rijweg.
Gerekend is met:
- plaatsen hardstenen rabatband, afm. 300x250 mm,
  met betonnen steunrug 75 ltr/m
- richtprijs rabatband, ca. €200,-/m
- profileren en uitvullen bestaand zandcunet
- aanbrengen straatlaag 50 mm, brekerzand
- rijbaan en parkeervakken, straatbaksteen,
  formaat, kleur en type n.t.b., 
  elleboogverband
- richtprijs per m2 verharding, ca. € 37,50/m2
- t.p.v. parkeervakken vakaanduiding d.m.v.
  natuursteenkeien, afm. passend bij straatbakstenen
- richtprijs per m1 markering, ca. € 7,50/m1
- excl. hergebruik bestaande materialen

m2 2.550,00 V 86,00 219.300,00

1312 Trottoirs, voetpaden en terrassen

131210 Lev. en aanbr. straatbakstenen, trottoir.
Gerekend is met:
- plaatsen betonnen opsluitband, afm. 100x200 mm
- profileren en uitvullen bestaand zandcunet
- aanbrengen straatlaag 50 mm, brekerzand
- trottoirs en terrassen, straatbaksteen,
  formaat, kleur en type n.t.b., 
  elleboogverband
- richtprijs per m2 verharding, ca. € 42,50/m2
- excl. hergebruik bestaande materialen

m2 1.750,00 V 68,50 119.875,00

15 TERREININRICHTINGEN

151 Openbare verlichting

1511 Functionele verlichting

151110 Lev. en aanbr. verlichtingselementen, spots.
Gerekend is met:
- graven en aanvullen sleuf
- aanbrengen bekabeling, 20 m/verlichtingselement
- plaatsen verlichtingsmasten met armatuur, 
  moderne mast+spots (ca. 3 st), 
  hoogte 6,00 m, type n.t.b.
- plaatsing conform ontwerp
- richtprijs, ca. €6.500,-/mast
- aansluiten op electranetwerk
- verlichting werkend opleveren

st 12,00 V 7.915,00 94.980,00

152 Inrichtingselementen

1522 Fietsparkeervoorzieningen

152210 Lev. en aanbr. fietsnietjes.
Gerekend is met:

st 24,00 V 250,00 6.000,00
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- leveren en aanbrengen stalen fietsnietjes, type n.t.b.
- inclusief fundering
- materiaal: RVS
- richtprijs, ca. €200,-/st
- incl. grondwerk

1524 Zitmeubilair

152410 Lev. en aanbr. zitelementen, houten rand.
Gerekend is met:
- lage houten zitelementen t.p.v. kade
- elementen worden gecombineerd tot één
  groot zitelement, afm. l=ca. 3,00 m, b=ca. 0,45 m,
  zithoogte ca. 0,45 m
- aanbrengen stalen onderconstructie t.b.v.
  montage massief houten zitdelen, d=25 mm,
  thermisch verzinkt en gepoedercoat
- incl. benodigde bevestigingsmaterialen, RVS
- houtsoort, FSC thermisch behandeld Douglas, 
  duurzaamheidsklasse 2
- richtprijs, ca. €1.500,-/st
- plaatsing met prefab betonvoet

st 15,00 V 1.900,00 28.500,00

153 Overige terreininrichting

1531 Bebording

153110 Lev. en aanbr. verkeersbord.
Gerekend is met:
- verkeersbord incl. palen
- plaatsen in verharding en groenvoorzieningen

st 20,00 V 175,00 3.500,00

1532 Bebakening

153210 Lev. en aanbr. afzetpalen, aanrij.
Gerekend is met:
- plaatsen afzetpalen, 
  type n.t.b., inclusief fundering
- richtprijs, ca. €175,-/st

st 10,00 V 200,00 2.000,00

1533 Afvalinzameling

153310 Lev. en aanbr. afvalbak.
Gerekend is met:
- plaatsen afvalbak, 
  type n.t.b. inclusief fundering
- incl. grondwerk

st 2,00 V 550,00 1.100,00

16 GROENVOORZIENINGEN

161 Bomen

1612 Bomen in verharding

161210 Verbetering bestaande bomen, in verh.
Gerekend is met:
- verwijderen grond d.m.v. grondzuigen
- plantplaatsverbetering met bomenzand 10 m3/st 
- aanbrengen Sandwich Constructie, dikte 150 mm
   afmeting 708x354x150 mm, onderling verbinden
- sandwichconstructie vullen met bladmulch
- opheffen groeiplaatsuitputting d.m.v.
  TFI-methode
- per boom en locatie beoordelen welke
  behandeling is vereist

st 12,00 V 3.250,00 39.000,00

161220 Lev. en planten bomen, solitair, in verh.
Gerekend is met:
- ontgraven plantplaats, vervoeren grond en

st 3,00 V 5.501,00 16.503,00
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  afvoeren vrijkomende grond
- acceptatiekosten, zie post 111110
- aanbrengen tweede maaiveld, dikte 150 mm,
  sandwichconstructie t.b.v. wortelopdruk
- sandwichconstructie vullen met bladmulch
- plantplaatsverbetering met bomenzand 40 m3/st 
- leveren en planten boom, maat 40-50, met dr.kl.,
  soorten conform ontwerp
- richtprijs plantmateriaal, ca. €1.950,- / st
- aanbrengen ondergrondse verankering
- aanbrengen bevloeiings- en beluchtingssysteem
- incl. eenmalige vormsnoei voor aanplant
- controle en inboet
- watergeven, 8x

1613 Bomen in groen

161310 Lev. en planten bomen, solitair, in plantvak.
Gerekend is met:
- maken plantgat
- leveren en planten boom, maat 30-35, met dr.kl.,
  soorten conform ontwerp
- richtprijs plantmateriaal, ca. €1.350,- / st
- aanbrengen ondergrondse verankering
- aanbrengen bevloeiingssysteem
- incl. eenmalige vormsnoei voor aanplant
- controle en inboet
- watergeven, 8x

st 3,00 V 1.311,00 3.933,00

162 Plantvakken

1621 Plantvakken

162110 Lev. en planten plantvakken.
Gerekend is met:
- ontgraven en afvoeren grond, 0,25 m dik
- plaatsen opsluitbanden 100x200x1000 mm kleur grijs
- aanbrengen teelgrond, 0,30 m dik
- bemesten en doorwerken molmmest 5 m3/are  
- planten sierbeplanting soorten n.t.b.. 5-7 st/m2

m2 66,00 V 64,00 4.224,00

19 NADER TE DETAILLEREN

190 Nader te detailleren

190010 Nader te detailleren
Gerekend is met:
- toeslag voor de nog niet exact te 
  benoemen onderdelen, ca. 15%
- wijzigingen in hoeveelheden
- wijzigingen in dimensioneringen

EUR 98.574,50 N 1,00 98.574,50

2 HAVEN (1.800 M2)

20 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

201 Verwijderen verhardingen

2013 Opnemen elementenverhardingen

201320 Opnemen straatbakstenen, df, trottoir & parkeren.
Gerekend is met:
- natuursteenmarkering, 100 mm dik
- percentage breuk ca. 5%
- opnemen straatbakstenen, df, 80 mm dik
- straatbakstenen ontdoen van grond
- straatbakstenen hergebruiken
- percentage breuk ca. 20%
- afvoeren en storten onbruikbare materialen

m2 220,00 V 7,00 1.540,00
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- verwijderen straatlaag 50 mm dik
- vrijkomende materialen afvoeren naar
  een erkende verwerkingsinrichting

201330 Vervoeren en palletteren verh. t.b.v. hergebruik.
Gerekend is met:
- het palletteren van opgenomen elementenverharding
- t.b.v. hergebruik of transport

m2 100,00 V 7,50 750,00

202 Verwijderen afwatering en riolering

2021 Verwijderen puntafwatering

202110 Verwijderen kolken en kolkaansluitingen.
Gerekend is met:
- reinigen kolken
- verwijderen kolken
- kolkaansluitingen afdoppen, 5 m1 per kolk
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

st 1,00 V 90,00 90,00

203 Verwijderen terreininrichtingen

2031 Verwijderen openbare verlichting

203110 Verwijderen lichtmast, laag.
Gerekend is met:
- verwijderen lichtmasten, hoogte ca. 4,0 m,
  incl. armatuur
- afkoppelen van electranetwerk
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

st 3,00 V 250,00 750,00

2032 Verwijderen inrichtingselementen

203210 Verwijderen terreininrichting
Gerekend is met:
- verwijderen palen, zuilen, afvalbakken,
   zitbanken, borden, fietsnietjes, boomroosters
- opnemen verkeersbebording
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

EUR 950,00 N 1,00 950,00

204 Verwijderen groenvoorzieningen

2041 Verwijderen plantvakken

204110 Stukfrezen bestaande grasveld.
Gerekend is met:
- maaien en afvoeren 
- frezen bestaande grasmat
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

are 4,80 V 13,50 64,80

21 GRONDWERKEN

211 Grond afvoeren

2111 Grond afvoeren

211110 Afvoeren zand en grond, wonen.
Gerekend is met:
- alle ontgraven zand en grond in tussendepot
- uitvoeren AP04-onderzoek in depot 
- laden t.b.v. afvoer na uitvoeren AP04
- kwaliteitsklasse: Wonen
- afvoeren zand en grond naar een 
  erkende verwerkingsinrichting
- incl. acceptatiekosten, ca. €7,50/ton

m3 40,00 V 59,50 2.380,00
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212 Funderingswerkzaamheden

2121 Aanvullen fundering

212120 Aanvullen bestaande fundering, zand in zandbed.
Gerekend is met:
- uitvullen bestaande zandfundering
- gerekend is met het herstel van de 
  verhardingen binnen de straten/trottoirs
- aanbrengen zand in zandbed, 100 mm dik
- t.p.v. verzakkingen en schades aan fundering
- uitvlakken en profileren bestaande fundering

m2 350,00 V 5,00 1.750,00

22 K&L EN RIOLERINGEN

221 Kabels en leidingen

2211 Op hoogte brengen

221120 Op hoogte brengen straatpotten
Gerekend is met:
- op hoogte brengen afsluiters, straatpotten
- incl. benodigde materialen
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

st 5,00 V 50,00 250,00

223 Afwatering

2231 Puntafwatering

223110 Lev. en aanbr. straatkolken, t.p.v. verharding.
Gerekend is met:
- aanbrengen kolken t.p.v. verharding
- afwateringspunten aansluiten op
  bestaand verzamelriool
- type: n.t.b., afm. 200x450 mm met 
  gietijzeren afdekking, hoogte 535 mm
- bepaling ca. 1st per 125 m2
- incl. 7,50 m1 kolkleiding
- incl. grondwerk

st 3,00 V 650,00 1.950,00

2232 Lijnafwatering

23 VERHARDINGEN

231 Elementenverharding

2312 Trottoirs, voetpaden en terrassen

231210 Lev. en aanbr. straatbakstenen, trottoir.
Gerekend is met:
- plaatsen betonnen opsluitband, afm. 100x200 mm
- profileren en uitvullen bestaand zandcunet
- aanbrengen straatlaag 50 mm, brekerzand
- trottoirs en terrassen, straatbaksteen,
  formaat, kleur en type n.t.b., 
  elleboogverband
- richtprijs per m2 verharding, ca. € 42,50/m2
- excl. hergebruik bestaande materialen

m2 350,00 V 63,00 22.050,00

24 (WATER)BOUWKUNDIGE WERKEN

241 Aanlegsteiger

2411 Drijvende vlonder

241110 Lev. en aanbr. drijvende vlonder.
Gerekend is met:

m2 270,00 V 650,00 175.500,00
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- plaatsen pontons afm. 3,00 x 1,55m
- aanbrengen demontable schanier/glijplaten
  van kokerprofielen rondom de bestaande 
  houten palen t.b.v. fixering potons 
- plaatsen RVS bolders 4 st/steiger

241120 Lev. en aanbr. vlonderdek.
Gerekend is met:
- breedte ca. 2,80m
- hardhouten ligger 70 x 70 mm,
  h.o.h. 0,70 m, bevestigen aan potons
- kunststof ligger 70 x 70 mm h.o.h. 0,70 m
  bevestigen aan potons
- aanbrengen Bilinga houten dekdelen, 35 mm 
  dik, breedtes 150 mm, bevestigen d.m.v.
  RVS koppelclip 4 st/m2
- houtsoort FSC gekeurd hardhout

m2 270,00 V 175,00 47.250,00

241130 Lev. en aanbr. meerpalen.
Gerekend is met:
- plaatsen houten meerpalen t.b.v. verankering, 
  afm. 0,38 x 0,38 x 18,00 m, h.o.h. 2,00 m
- aanbrengen paalmuts, zinkprimer en
  epoxy verfsysteem kleur n.t.b.

st 5,00 V 4.000,00 20.000,00

25 TERREININRICHTINGEN

251 Openbare verlichting

2511 Functionele verlichting

251110 Lev. en aanbr. verlichtingselementen, spots.
Gerekend is met:
- graven en aanvullen sleuf
- aanbrengen bekabeling, 20 m/verlichtingselement
- plaatsen verlichtingsmasten met armatuur, 
  moderne mast+spots (ca. 3 st), 
  hoogte 6,00 m, type n.t.b.
- plaatsing conform ontwerp
- richtprijs, ca. €6.500,-/mast
- aansluiten op electranetwerk
- verlichting werkend opleveren

st 5,00 V 7.915,00 39.575,00

252 Inrichtingselementen

2522 Fietsparkeervoorzieningen

252210 Lev. en aanbr. fietsnietjes.
Gerekend is met:
- leveren en aanbrengen stalen fietsnietjes, type n.t.b.
- inclusief fundering
- materiaal: RVS
- richtprijs, ca. €200,-/st
- incl. grondwerk

st 10,00 V 250,00 2.500,00

2524 Zitmeubilair

252410 Lev. en aanbr. zitelementen, houten rand.
Gerekend is met:
- lage houten zitelementen t.p.v. kade
- elementen worden gecombineerd tot één
  groot zitelement, afm. l=ca. 3,00 m, b=ca. 0,45 m,
  zithoogte ca. 0,45 m
- aanbrengen stalen onderconstructie t.b.v.
  montage massief houten zitdelen, d=25 mm,
  thermisch verzinkt en gepoedercoat
- incl. benodigde bevestigingsmaterialen, RVS
- houtsoort, FSC thermisch behandeld Douglas, 
  duurzaamheidsklasse 2

st 2,00 V 1.900,00 3.800,00
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- richtprijs, ca. €1.500,-/st
- plaatsing met prefab betonvoet

253 Overige terreininrichting

2531 Bebording

253110 Lev. en aanbr. verkeersbord.
Gerekend is met:
- verkeersbord incl. palen
- plaatsen in verharding en groenvoorzieningen

st 5,00 V 175,00 875,00

2532 Bebakening

253210 Lev. en aanbr. afzetpalen, aanrij.
Gerekend is met:
- plaatsen afzetpalen, 
  type n.t.b., inclusief fundering
- richtprijs, ca. €175,-/st

st 2,00 V 200,00 400,00

2533 Afvalinzameling

253310 Lev. en aanbr. afvalbak.
Gerekend is met:
- plaatsen afvalbak, 
  type n.t.b. inclusief fundering
- incl. grondwerk

st 2,00 V 550,00 1.100,00

26 GROENVOORZIENINGEN

261 Bomen

2613 Bomen in groen

261310 Lev. en planten bomen, solitair, in plantvak.
Gerekend is met:
- maken plantgat
- leveren en planten boom, maat 30-35, met dr.kl.,
  soorten conform ontwerp
- richtprijs plantmateriaal, ca. €1.350,- / st
- aanbrengen ondergrondse verankering
- aanbrengen bevloeiingssysteem
- incl. eenmalige vormsnoei voor aanplant
- controle en inboet
- watergeven, 8x

st 3,00 V 1.311,00 3.933,00

262 Gras en bloemrijk grasland

2621 Kruiden- en bloemrijk grasland

262110 Leveren en aanbrengen bloemrijk grasland.
Gerekend is met:
- spitten, eggen, rollen, egaliseren
- inzaaien bloemrijk grasland, type n.t.b.

are 4,80 V 220,00 1.056,00

29 NADER TE DETAILLEREN

290 Nader te detailleren

290010 Nader te detailleren
Gerekend is met:
- toeslag voor de nog niet exact te 
  benoemen onderdelen, ca. 15%
- wijzigingen in hoeveelheden
- wijzigingen in dimensioneringen

EUR 49.277,00 N 1,00 49.277,00

3 'T KAMPJE (10.150 M2)

30 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
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301 Verwijderen verhardingen

3011 Verwijderen elementenverharding

301110 Verwijderen betonstraatstenen, trottoir.
Gerekend is met:
- verwijderen betonstraatstenen, 
  formaat divers, 80 mm dik
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

m2 465,00 V 3,50 1.627,50

301120 Verwijderen betonstraatstenen, rijweg.
Gerekend is met:
- verwijderen betonstraatstenen, 
  formaat divers, 80 mm dik
- verwijderen kantopsluitingen,
  incl. steunrug van beton
- verwijderen straatlaag 50 mm dik
- vrijkomende materialen afvoeren naar
  een erkende verwerkingsinrichting

m2 1.545,00 V 5,00 7.725,00

301130 Verwijderen betontegels.
Gerekend is met:
- verwijderen betontegels, 50 mm dik, grijs
- verwijderen kantopsluitingen
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

m2 1.035,00 V 5,50 5.692,50

301140 Verwijderen grasbetonstenen.
Gerekend is met:
- verwijderen grasbetonstenen, 120 mm dik, grijs
- verwijderen kantopsluiting
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

m2 890,00 V 4,00 3.560,00

3012 Verwijderen halfverharding

301210 Verwijderen halfverharding, vakken en paden.
Gerekend is met:
- verwijderen halfverharding, grind en gravel, 
  fijne fractie, 100 mm dik
- verwijderen grondscheidend doek
- ontgraven ondergrond, 200 mm dik
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

m2 215,00 V 6,50 1.397,50

3013 Opnemen elementenverhardingen

301310 Opnemen straatbakstenen, kf, rijweg en parkeren.
Gerekend is met:
- opnemen straatbakstenen, kf, 80 mm dik
- straatbakstenen ontdoen van grond
- straatbakstenen hergebruiken
- percentage breuk ca. 20%
- afvoeren en storten onbruikbare materialen
- verwijderen kantopsluitingen,
  incl. steunrug van beton
- verwijderen straatlaag 50 mm dik
- vrijkomende materialen afvoeren naar
  een erkende verwerkingsinrichting

m2 1.200,00 V 6,50 7.800,00

301320 Opnemen straatbakstenen, df-n, trottoir.
Gerekend is met:
- opnemen straatbakstenen, df, 80 mm dik,
  nieuw materiaal
- straatbakstenen ontdoen van grond
- straatbakstenen hergebruiken
- percentage breuk ca. 20%
- afvoeren en storten onbruikbare materialen

m2 105,00 V 7,00 735,00
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- verwijderen straatlaag 50 mm dik
- vrijkomende materialen afvoeren naar
  een erkende verwerkingsinrichting

301330 Opnemen straatbakstenen, df-o, trottoir.
Gerekend is met:
- opnemen straatbakstenen, df, 80 mm dik,
  oud materiaal
- straatbakstenen ontdoen van grond
- straatbakstenen hergebruiken
- percentage breuk ca. 20%
- afvoeren en storten onbruikbare materialen
- verwijderen straatlaag 50 mm dik
- vrijkomende materialen afvoeren naar
  een erkende verwerkingsinrichting

m2 425,00 V 7,00 2.975,00

301340 Opnemen straatbakstenen, wf, trottoir.
Gerekend is met:
- opnemen straatbakstenen, wf, 80 mm dik
- straatbakstenen ontdoen van grond
- straatbakstenen hergebruiken
- percentage breuk ca. 20%
- afvoeren en storten onbruikbare materialen
- verwijderen straatlaag 50 mm dik
- vrijkomende materialen afvoeren naar
  een erkende verwerkingsinrichting

m2 820,00 V 7,00 5.740,00

301350 Vervoeren en palletteren verh. t.b.v. hergebruik.
Gerekend is met:
- het palletteren van opgenomen elementenverharding
- t.b.v. hergebruik of transport

m2 2.550,00 V 7,50 19.125,00

302 Verwijderen afwatering en riolering

3021 Verwijderen puntafwatering

302110 Verwijderen kolken en kolkaansluitingen.
Gerekend is met:
- reinigen kolken
- verwijderen kolken
- kolkaansluitingen afdoppen, 5 m1 per kolk
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

st 45,00 V 90,00 4.050,00

303 Verwijderen terreininrichtingen

3031 Verwijderen openbare verlichting

303110 Verwijderen lichtmast, laag.
Gerekend is met:
- verwijderen lichtmasten, hoogte ca. 4,0 m,
  incl. armatuur
- afkoppelen van electranetwerk
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

st 12,00 V 250,00 3.000,00

303120 Verwijderen lichtmast, hoog.
Gerekend is met:
- verwijderen lichtmasten, hoogte ca. 6,0 m,
  incl. armatuur
- afkoppelen van electranetwerk
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

st 8,00 V 300,00 2.400,00

3032 Verwijderen inrichtingselementen

303210 Verwijderen terreininrichting
Gerekend is met:
- verwijderen palen, zuilen, afvalbakken,

EUR 2.500,00 N 1,00 2.500,00
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   zitbanken, borden, fietsnietjes, boomroosters
- opnemen verkeersbebording
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

304 Verwijderen groenvoorzieningen

3041 Verwijderen plantvakken

304110 Stukfrezen bestaande grasveld.
Gerekend is met:
- maaien en afvoeren 
- frezen bestaande grasmat
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

are 13,50 V 13,50 182,25

304120 Verwijderen onderbeplanting.
Gerekend is met: 
- verwijderen onderbeplanting,
  incl. stobben tot 0,40 m diep
- soort: bosplantsoen en opgaande heesters
- hoogte tot 10,00 m 
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

are 4,00 V 350,00 1.400,00

304130 Verwijderen beplanting.
Gerekend is met: 
- verwijderen beplanting,
  incl. stobben tot 0,40 m diep
- soort: heesters
- hoogte tot 5,00 m 
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

are 10,00 V 325,00 3.250,00

31 GRONDWERKEN

311 Grondwerk

3111 Grond afvoeren

311110 Afvoeren zand en grond, wonen.
Gerekend is met:
- alle ontgraven zand en grond in tussendepot
- uitvoeren AP04-onderzoek in depot 
- laden t.b.v. afvoer na uitvoeren AP04
- kwaliteitsklasse: Wonen
- afvoeren zand en grond naar een 
  erkende verwerkingsinrichting
- incl. acceptatiekosten, ca. €4,50/ton

m3 700,00 V 17,00 11.900,00

3112 Grond ontgraven

311210 Grond ontgr. uit terrein.
Gerekend is met:
- ontgraven van bestaande ondergrond
  t.b.v. het aanleggen van nieuw groen, 800 mm dik
- grond, vervoeren en verwerken in depot

m3 400,00 V 8,00 3.200,00

3113 Grond verwerken

311310 Grond verw. in vervallen cunetten
Gerekend is met:
- verwerken ondergrond, d=0,50 m
- deels vrijkomend
- 1100m3 leverantie
- profileren grondlichaam 

m3 1.500,00 V 13,50 20.250,00

312 Funderingswerkzaamheden
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3121 Aanvullen fundering

312110 Aanvullen bestaande fundering, puinfundering.
Gerekend is met:
- uitvullen bestaande puinfundering
- gerekend is met het herstel van de 
  verhardingen binnen de straten
- aanbrengen menggranulaat, 100 mm dik
- t.p.v. verzakkingen en schades aan fundering
- uitvlakken en profileren bestaande fundering

m2 2.600,00 V 6,50 16.900,00

312120 Aanvullen bestaande fundering, zand in zandbed.
Gerekend is met:
- uitvullen bestaande zandfundering
- gerekend is met het herstel van de 
  verhardingen binnen de straten/trottoirs
- aanbrengen zand in zandbed, 100 mm dik
- t.p.v. verzakkingen en schades aan fundering
- uitvlakken en profileren bestaande fundering

m2 1.300,00 V 5,00 6.500,00

3122 Aanbrengen fundering

312210 Lev. en aanbr. fundering, nieuw verh..
Gerekend is met:
- nieuwe verhardingen t.p.v. voormalig groen
- aanbrengen zand voor zandbed, 500 mm
- aanbrengen menggranulaat, 0/31,5, 250 mm
- profileren en verdichten

m2 500,00 V 19,00 9.500,00

32 K&L EN RIOLERINGEN

321 Kabels en leidingen

3211 Op hoogte brengen

321120 Op hoogte brengen straatpotten
Gerekend is met:
- op hoogte brengen afsluiters, straatpotten
- incl. benodigde materialen
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

st 6,00 V 50,00 300,00

322 Rioleringen

3221 Op hoogte brengen

322110 Op hoogte brengen putdeksels
Gerekend is met:
- op hoogte brengen inspectieputten
- incl. benodigde materialen
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

st 11,00 V 275,00 3.025,00

323 Afwatering

3231 Puntafwatering

323110 Lev. en aanbr. straatkolken, t.p.v. rijwegen.
Gerekend is met:
- aanbrengen kolken t.p.v. rijwegen
- afwateringspunten aansluiten op
  bestaand verzamelriool
- type: n.t.b., afm. 200x450 mm met 
  gietijzeren afdekking, hoogte 535 mm
- incl. 7,50 m1 kolkleiding
- incl. grondwerk

st 42,00 V 650,00 27.300,00

3232 Lijnafwatering
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33 VERHARDINGEN

331 Elementenverharding

3311 Rijwegen en parkeren

331110 Lev. en aanbr. straatbakstenen, rijweg.
Gerekend is met:
- plaatsen hardstenen rabatband, afm. 300x250 mm,
  met betonnen steunrug 75 ltr/m
- richtprijs rabatband, ca. €200,-/m
- profileren en uitvullen bestaand zandcunet
- aanbrengen straatlaag 50 mm, brekerzand
- rijbaan en parkeervakken, straatbaksteen,
  formaat, kleur en type n.t.b., 
  elleboogverband
- richtprijs per m2 verharding, ca. € 37,50/m2
- t.p.v. parkeervakken vakaanduiding d.m.v.
  natuursteenkeien, afm. passend bij straatbakstenen
- richtprijs per m1 markering, ca. € 7,50/m1
- excl. hergebruik bestaande materialen

m2 1.350,00 V 60,50 81.675,00

3312 Trottoirs, voetpaden en terrassen

331210 Lev. en aanbr. straatbakstenen, trottoir, breed.
Gerekend is met:
- trottoirs op het Kerkplein
- plaatsen betonnen opsluitband, afm. 100x200 mm
- profileren en uitvullen bestaand zandcunet
- aanbrengen straatlaag 50 mm, brekerzand
- trottoirs en terrassen, straatbaksteen,
  formaat, kleur en type n.t.b., 
  elleboogverband
- richtprijs per m2 verharding, ca. € 42,50/m2
- excl. hergebruik bestaande materialen

m2 2.550,00 V 68,00 173.400,00

331220 Lev. en aanbr. straatbakstenen, trottoir, smal.
Gerekend is met:
- voetpaden in park, breedte ca. 1,50 m
- grond ontgraven en vervoeren,
  dikte ca. 400 mm
- aanbrengen zand voor zandbed, 300 mm
- plaatsen betonnen opsluitband, afm. 100x200 mm
- profileren en uitvullen bestaand zandcunet
- aanbrengen straatlaag 50 mm, brekerzand
- trottoirs en terrassen, straatbaksteen,
  formaat, kleur en type n.t.b., 
  elleboogverband
- richtprijs per m2 verharding, ca. € 42,50/m2
- excl. hergebruik bestaande materialen

m2 530,00 V 88,50 46.905,00

332 Groene elementenverharding

3321 Rijwegen en parkeren

332110 Lev. en aanbr. grasbetontegels, verstevigd gazon.
Gerekend is met: 
- grond ontgraven, vervoeren en verwerken op
  het werkterrein, 400 mm
- aanbrengen opsluitbanden, afm. 100x250 mm
  met betonsteunrug 30ltr/m, grijs
- aanbrengen menggranulaat 4/31,5, 250 mm 
- aanbrengen humusrijke straatlaag 50 mm
- straten grassplittegels 625 x 375 x 150 mm,
  kleur grijs, incl. paszagen
- verwerken humusrijke bovengrond in de tegels
- inzaaien met graszaad, 2,5 kg/100 m2

m2 675,00 V 53,00 35.775,00

333 Specials
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3331 Waterplein

333110 Lev. en aanbr. waterelement, sier en spel.
Gerekend is met:
- onderzoek naar ondergrond is noodzakelijk!
- aanbrengen betonfundatie, kiezelbeton, 250 mm dik
- aanbrengen straatlaag, splitbeton, 50 mm dik
- aanbrengen natuursteenbekleding en verharding, 
  type, afmeting en afwerking n.t.b., dikte 120 mm
- afm. en vorm waterelement, n.t.b.
- incl. lijnafwatering rondom waterelement
- incl. waterspuiters en verlichting
- aanbrengen combinatieput, technische ruimte en
   suppletieruimte, pomp en filtersysteem
- incl. K&L en installatie werkzaamheden
- afvoer HWA op bestaand riool
- overstortvoorziening

EUR 166.700,00 N 1,00 166.700,00

35 TERREININRICHTINGEN

351 Openbare verlichting

3511 Functionele verlichting

351110 Lev. en aanbr. verlichtingselementen, spots.
Gerekend is met:
- graven en aanvullen sleuf
- aanbrengen bekabeling, 20 m/verlichtingselement
- plaatsen verlichtingsmasten met armatuur, 
  moderne mast+spots (ca. 3 st), 
  hoogte 6,00 m, type n.t.b.
- plaatsing conform ontwerp
- richtprijs, ca. €6.500,-/mast
- aansluiten op electranetwerk
- verlichting werkend opleveren

st 12,00 V 7.915,00 94.980,00

352 Inrichtingselementen

3521 Zitrand

352110 Lev. en aanbr. gemetselde zitrand.
Gerekend is met:
- onderzoek naar ondergrond is noodzakelijk!
- lengte zitrand, ca. 90,0 m, breedte ca. 1,00 m,
  hoogte verlopend van 0,80 m naar 0,00 m
- grond ontgraven en afvoeren, 1400 mm dik
- aanvullen met zand in zandbed, 1200 mm dik
- aanbrengen fundering, granulaat 100 mm dik
- aanbrengen betonnen werkvloer
- aanbrengen funderingssloof, incl. wapening,
  breedte 600 mm, hoogte 200 mm
- aanbrengen betonwand, incl. wapening,
  breedte 200 mm, hoogte 1200 mm
- aanbrengen deksloof van metselwerk,
  waalformaat metselsteen, steensdik,
  type, verband etc. n.t.b.
- aanbrengen wand van metselwerk, 1-zijdig,
  waalformaat metselsteen, steensdik,
  type, verband etc. n.t.b.
- aanbrengen gemetselde trappartij, 
  breedte ca. 5,0 m, 4 tredes

m2 90,00 V 974,00 87.660,00

3522 Fietsparkeervoorzieningen

352210 Lev. en aanbr. fietsnietjes.
Gerekend is met:
- leveren en aanbrengen stalen fietsnietjes, type n.t.b.
- inclusief fundering
- materiaal: RVS

st 10,00 V 250,00 2.500,00
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- richtprijs, ca. €200,-/st
- incl. grondwerk

3523 Boomroosters

352310 Lev. en aanbr. boomroosters, rond.
Gerekend is met:
- aanbrengen gietijzeren boomrooster t.p.v.
  bestaande bomen
- type n.t.b., Ø afm. 2,50 m,
- incl. stalen inlegframe
- gesteld op betonbanden met steunrug
- richtprijs ca. € 2250,-

st 7,00 V 2.500,00 17.500,00

3524 Zitmeubilair

352410 Lev. en aanbr. zitelementen, houten rand.
Gerekend is met:
- lage houten zitelementen t.p.v. kade
- elementen worden gecombineerd tot één
  groot zitelement, afm. l=ca. 3,00 m, b=ca. 0,45 m,
  zithoogte ca. 0,45 m
- aanbrengen stalen onderconstructie t.b.v.
  montage massief houten zitdelen, d=25 mm,
  thermisch verzinkt en gepoedercoat
- incl. benodigde bevestigingsmaterialen, RVS
- houtsoort, FSC thermisch behandeld Douglas, 
  duurzaamheidsklasse 2
- richtprijs, ca. €1.500,-/st
- plaatsing met prefab betonvoet

st 14,00 V 1.900,00 26.600,00

353 Overige terreininrichting

3531 Bebording

353110 Lev. en aanbr. verkeersbord.
Gerekend is met:
- verkeersbord incl. palen
- plaatsen in verharding en groenvoorzieningen

st 20,00 V 175,00 3.500,00

3532 Bebakening

353210 Lev. en aanbr. afzetpalen, aanrij.
Gerekend is met:
- plaatsen afzetpalen, 
  type n.t.b., inclusief fundering
- richtprijs, ca. €175,-/st

st 10,00 V 200,00 2.000,00

3533 Afvalinzameling

353310 Lev. en aanbr. afvalbak.
Gerekend is met:
- plaatsen afvalbak, 
  type n.t.b. inclusief fundering
- incl. grondwerk

st 4,00 V 550,00 2.200,00

3534 Kunstwerken

353410 Verplaatsen bestaande kunstwerken.
Gerekend is met:
- opnemen bestaand kunstwerk
- vervoeren naar nieuwe locatie
- aanbrengen nieuwe fundering
- schoonmaken en herplaatsen

st 2,00 V 1,00 2,00

36 GROENVOORZIENINGEN

361 Bomen
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3611 Verplanten bomen

361110 Verplanten Lindes.
Gerekend is met:
- voorbereiden Lindes op verplanten
- verplanten Linde
- locatie n.t.b.
- afmeting ca. Ø0,60m

st 2,00 V 20.000,00 40.000,00

3612 Bomen in verharding

361210 Verbetering bestaande bomen, in verh.
Gerekend is met:
- verwijderen grond d.m.v. grondzuigen
- plantplaatsverbetering met bomenzand 10 m3/st 
- aanbrengen Sandwich Constructie, dikte 150 mm
   afmeting 708x354x150 mm, onderling verbinden
- sandwichconstructie vullen met bladmulch
- opheffen groeiplaatsuitputting d.m.v.
  TFI-methode
- per boom en locatie beoordelen welke
  behandeling is vereist

st 6,00 V 3.250,00 19.500,00

361220 Lev. en planten bomen, solitair, in verh.
Gerekend is met:
- ontgraven plantplaats, vervoeren grond en
  afvoeren vrijkomende grond
- acceptatiekosten, zie post 111110
- aanbrengen tweede maaiveld, dikte 150 mm,
  sandwichconstructie t.b.v. wortelopdruk
- sandwichconstructie vullen met bladmulch
- plantplaatsverbetering met bomenzand 40 m3/st 
- leveren en planten boom, maat 40-50, met dr.kl.,
  soorten conform ontwerp
- richtprijs plantmateriaal, ca. €1.950,- / st
- aanbrengen ondergrondse verankering
- aanbrengen bevloeiings- en beluchtingssysteem
- incl. eenmalige vormsnoei voor aanplant
- controle en inboet
- watergeven, 8x

st 1,00 V 5.501,00 5.501,00

3613 Bomen in groen

361310 Lev. en planten bomen, solitair, in plantvak.
Gerekend is met:
- maken plantgat
- leveren en planten boom, maat 30-35, met dr.kl.,
  soorten conform ontwerp
- richtprijs plantmateriaal, ca. €1.350,- / st
- aanbrengen ondergrondse verankering
- aanbrengen bevloeiingssysteem
- incl. eenmalige vormsnoei voor aanplant
- controle en inboet
- watergeven, 8x

st 17,00 V 1.311,00 22.287,00

362 Gras en bloemrijk grasland

3621 Kruiden- en bloemrijk grasland

362110 Leveren en aanbrengen bloemrijk grasland.
Gerekend is met:
- spitten, eggen, rollen, egaliseren
- inzaaien bloemrijk grasland, type n.t.b.

are 3,25 V 223,50 726,38

39 NADER TE DETAILLEREN

390 Nader te detailleren
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390010 Nader te detailleren
Gerekend is met:
- toeslag voor de nog niet exact te 
  benoemen onderdelen, ca. 15%
- wijzigingen in hoeveelheden
- wijzigingen in dimensioneringen

EUR 150.217,00 N 1,00 150.217,00

4 SCHAPENVELD (580 M2)

40 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

404 Verwijderen groenvoorzieningen

4041 Verwijderen plantvakken

404110 Stukfrezen bestaande grasveld.
Gerekend is met:
- maaien en afvoeren 
- frezen bestaande grasmat
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

are 5,80 V 13,50 78,30

404120 Verwijderen onderbeplanting.
Gerekend is met: 
- verwijderen onderbeplanting,
  incl. stobben tot 0,40 m diep
- soort: bosplantsoen en opgaande heesters
- hoogte tot 10,00 m 
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

are 1,00 V 350,00 350,00

404130 Verwijderen beplanting.
Gerekend is met: 
- verwijderen beplanting,
  incl. stobben tot 0,40 m diep
- soort: heesters
- hoogte tot 5,00 m 
- vrijkomende materialen afvoeren naar 
  een erkende verwerkingsinrichting

are 0,50 V 325,00 162,50

41 GRONDWERKEN

411 Uit te voeren grondwerken zijn onbekend!

45 TERREININRICHTINGEN

453 Overige terreininrichting

4531 Hekwerken

453110 Lev. en aanbr. schapenhekwerk.
Gerekend is met:
- aanbrengen schapenhekwerk
- t.b.v. omkadering perceel

m 120,00 V 40,00 4.800,00

46 GROENVOORZIENINGEN

461 Bomen

4613 Bomen in groen

461310 Lev. en planten bomen, solitair, in plantvak.
Gerekend is met:
- maken plantgat
- leveren en planten boom, maat 30-35, met dr.kl.,
  soorten conform ontwerp
- richtprijs plantmateriaal, ca. €1.350,- / st
- aanbrengen ondergrondse verankering

st 3,00 V 1.311,00 3.933,00
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- aanbrengen bevloeiingssysteem
- incl. eenmalige vormsnoei voor aanplant
- controle en inboet
- watergeven, 8x

462 Gras en bloemrijk grasland

4621 Kruiden- en bloemrijk grasland

462110 Leveren en aanbrengen bloemrijk grasland.
Gerekend is met:
- spitten, eggen, rollen, egaliseren
- inzaaien bloemrijk grasland, type n.t.b.

are 4,50 V 220,00 990,00

49 NADER TE DETAILLEREN

490 Nader te detailleren

490010 Nader te detailleren
Gerekend is met:
- toeslag voor de nog niet exact te 
  benoemen onderdelen, ca. 15%
- wijzigingen in hoeveelheden
- wijzigingen in dimensioneringen

EUR 1.547,00 N 1,00 1.547,00

Subtotaal 2.297.051,73
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Transport subtotaal 2.297.051,73

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 Eenmalige kosten 103.367,50 EUR

918870 - 0,00 EUR

918880 - 0,00 EUR

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 103.367,50 N 1,00 103.367,50

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR 160.793,50 N 1,00 160.793,50

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR 160.793,50 N 1,00 160.793,50

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR 114.852,50 N 1,00 114.852,50

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. 2.836.858,73

98 NIET BENOEMD OBJECTRISICO BOUWKOSTEN

980010 Niet benoemd objectrisico bouwkosten
Gerekend is met:
- Niet benoemd objectrisico bouwkosten, ca. 5%

EUR 141.843,00 N 1,00 141.843,00

Totaal NIET BENOEMD OBJECTRISICO BOUWKOSTEN 141.843,00

TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W. 2.978.701,73

Gedaan te
03 mei 2021
De calculator(s),
Chris Kobes | SmitsRinsma



BEGRIPPENLIJST 

 

Algemene Kosten (AK) 

De kosten binnen een bouwonderneming die niet direct of indirect (opgenomen in een tarief) aan de bouwprojecten 

kunnen worden toegerekend. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van het kantoor met inventaris, bedrijfsleiding, algemene en 

administratieve diensten of public relations. 

 

Bandbreedte 

De berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de investeringskosten, als gevolg van spreidingen in prijzen en 

hoeveelheden, onzekerheden en risico's. De bandbreedte wordt uitgedrukt door twee waarden (een onder- en een 

bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid. 

 

Bijdragen 

Bijdragen bijvoorbeeld CROW/RAW, Wegenbouwkundig onderzoek FCO, als onderdeel van de indirecte bouwkosten 

 

Bouwkosten (kostencategorie) 

De kosten die zijn gemoeid met de fysieke realisatie van de in het project onderscheiden objecten (bouwwerken). 

 

BTW 

Belasting toegevoegde waarde. De omzetbelasting op goederen en diensten in alle lidstaten van de Europese 

Gemeenschap. 

 

Deterministische raming 

Een raming waarbij risico's en onzekerheden op basis van een inschatting (ervaring, ‘onderbuikgevoel’) worden opgenomen 

in de kosten. 

 

Directe Bouwkosten 

De kosten die direct en specifiek voor de productie van de in het project onderscheiden objecten gemaakt worden. Ze zijn 

de optelsom van man- en materieeluren, materiaalkosten, huren en leveranties, onderaannemers en dergelijke. Directe 

bouwkosten zijn direct gekoppeld aan de hoeveelheden van de uit te voeren werkzaamheden. 

 

Directe Engineeringkosten 

Engineeringkosten die betrekking hebben op bijvoorbeeld de kosten voor directe projectmedewerkers. 

 

Directe kosten 

Kosten die rechtstreeks met de productie of de levering van een product of dienst gemoeid zijn en aanwijsbaar aan dit 

product of deze dienst zijn toe te rekenen. 

 

Directe Vastgoedkosten 

De aankoopkosten van de grond en de opstallen (inclusief de kosten van bouwrijpmaken/'conditionering' voor zover dit in 

de grondoverdrachtprijs verrekend is, en niet een project activiteit is). 

 

Eenmalige kosten 

Indirecte kosten met een eenmalig karakter, zoals kosten voor mobilisatie/demobilisatie, inrichten en opruimen 

werkterrein, aanvoer/ installatie/afvoer materieel, keten of bouwweg. 

 

Engineeringskosten (kostencategorie) 

De kosten voor het 'denkwerk' op het gebied van de techniek en daarmee verband houdende vakgebieden met betrekking 

tot organisatie, milieutechnische, juridische en economische aspecten. Tot deze post kunnen zowel de apparaatskosten van 

de opdrachtgever behoren (voor zover deze aan het project worden toegerekend) als de kosten die door opdrachtnemers 

gemaakt worden. Het gaat hierbij niet alleen om ontwerp en/of kwaliteitsbewaking, maar ook om bijvoorbeeld 

projectmanagement en onderzoeken. 

 

Indirecte bouwkosten 

De optelsom van eenmalige kosten, tijdgebonden kosten, algemene kosten bouwbedrijf, bijdragen en winst en risico. De 

indirecte bouwkosten hebben geen directe relatie met hoeveelheden. 

 

Indirecte Engineeringkosten 

Aan het project toegerekende engineeringkosten van het centrale apparaat of de overhead. 

 

Indirecte kosten 

Kosten die wel bij een specifieke kostencategorie in een objectraming horen maar die niet aan een van de specifieke 

onderdelen van dat object kunnen worden toegerekend. 



 

Indirecte Vastgoedkosten 

De kosten die gemaakt moeten worden om het vastgoed te verwerven, zoals taxatie-, notaris-, overdrachtskosten, 

vooropnamekosten opstallen, afkoop inkomstenderving, nadeelcompensatie en dergelijke. 

 

Investeringskosten 

De investering die volgens de raming gedaan moet worden om een project te realiseren. Dit is de som van bouwkosten, 

vastgoedkosten, engineeringskosten en overige bijkomende kosten. 

 

Kans van optreden 

Een maat voor de waarschijnlijkheid van optreden van een gebeurtenis of waarde. 

 

Kostencategorie 

Type kosten die staan aangegeven in de rijen van de ramingsopbouw in het SSK-2010-format. Kostencategorieën in de 

uniforme ramingsopbouw zijn: bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringskosten, overige bijkomende kosten en 

levensduurkosten. 

 

Kostengroep 

Typen kosten die staan aangegeven in de kolommen van de ramingsopbouw in het SSK-2010-format. Zij zijn onderverdeeld 

in voorziene kosten, bestaande uit directe kosten benoemd, directe kosten nader te detailleren, indirecte kosten en btw. 

Daarnaast is er de kostengroep risicoreservering. 

 

Kostenkengetal 

Kenmerkende kosten per eenheid van kostendrager (stuks, m2, ml, enzovoort) voor functionele of technische oplossingen 

van het gehele bouwwerk of een component daarvan. Een kostenkengetal (bedrag) is representatief voor één 

oplossingsrichting. Een kostenkengetal heeft een bandbreedte. 

 

L-, T- en U-waarden 

Laagste waarde, Topwaarde (modale waarde) en Uiterste waarde bij een kansverdeling. De L- en U-waarden zijn 

invoerwaarden voor de spreiding bij een onderdeel van de raming. 

 

Levensduurkosten 

De kosten die na oplevering van het bouwwerk gemaakt moeten worden om het object bruikbaar te houden. Hierbij kan 

gedacht worden aan beheer- en onderhoudskosten, energiekosten, facilitaire kosten en eventueel de kosten voor het 

amoveren van het object. 

 

Nader te detailleren 

Een toeslag op de bekende kosten voor wel voorziene maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de 

aangenomen uitvoeringsmethode (bijv. onzekerheden in type posten, hoeveelheden en eenheidsprijzen). 

 

Niet benoemd objectrisico bouwkosten 

Een toeslag op de onvoorziene werkzaamheden oftewel als dekking van onzekerheden buiten de objecten, maar behorend 

bij het project. 

 

Object 

Een voorwerp dat uit materialen en onderdelen tot een geheel wordt samengevoegd. 

 

Objectkosten 

De kosten die gemoeid zijn met het maken van een object, met daarin opgenomen alle kostensoorten en -categorieën die 

de SSK-2010-methodiek voorstelt. 

 

Onnauwkeurigheid 

Gebrek aan nauwkeurigheid/trefzekerheid van beschikbare gegevens, uitgedrukt door middel van een spreiding rondom 

hoeveelheden, prijzen, parameters, enzovoort. 

 

Onzekerheidsreserve 

De dekking die de overschrijdingskans van de raming van de projectkosten afstemt op het gewenste risicoprofiel. 

Vaststellen van dit bedrag is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever tot het opstellen van de raming (zie ook 

reservering scopewijziging). 

 

Overige bijkomende kosten (kostencategorie) 

Een van de SSK-2010-kostencategorieën, Deze categorie omvat alle kosten die niet tot de bouwkosten, vastgoedkosten of 

engineeringskosten gerekend kunnen worden, maar die wel tot de raming behoren. 



 

Prijspeil 

De datum die in een raming voor de prijzen, normen en kostenkengetallen is gehanteerd. Meestal is dit de datum die is 

gekoppeld aan de gebruikte (kostprijs-/norm-)bestanden. 

 

Probabilistische raming 

Een raming waarin risico's en onzekerheden op een expliciete manier, door middel van statistische technieken, zijn 

opgenomen. 

 

Projectkosten 

Het totaal van alle in het project aanwezige objectkosten. 

 

Projectonzekerheden 

De onzekerheden in het plan, ontwerp of project. Deze zijn te karakteriseren door, en onder te verdelen in, 

beslisonzekerheid, kennisonzekerheid en toekomstonzekerheid. 

 

Raming 

Een berekening met als resultaat de te verwachten kosten voor de realisatie van een project of object. 

 

Reservering scopewijziging 

Reservering door de opdrachtgever/financier voor (forse) onvoorziene uitgaven als gevolg van wijzigingen van, of 

toevoegingen aan, de projectscope die van buitenaf komen. Hierbij kan gedacht worden aan aangescherpte 

milieuwetgeving of politieke besluiten. 

 

Risico 

Een ongewenste gebeurtenis met een negatieve invloed op de projectdoelstellingen. Een risico kan  

worden gekwantificeerd door het vermenigvuldigen van de kans van optreden van de gebeurtenis met de omvang van de 

negatieve gevolgen (kosten) ervan. 

 

Risico aannemer 

Bedragen in de aannemingssommen ter dekking van het aannemersrisico binnen de bestekken/contracten. Tezamen met 

'winst' vormt dit een onderdeel van de indirecte kosten in de raming opbouw. Naarmate het samenwerkingsmodel 

opdrachtgever-opdrachtnemer meer (ontwerp-) risico bij de aannemer legt, kan er een overheveling plaatsvinden van 

'nader te detailleren' en 'onvoorzien' naar 'risico aannemer'. Ook kan de bandbreedte voor de opdrachtgever afnemen bij 

een eerder contractmoment. 

 

Risicoreservering 

Een financiële reservering ter dekking van de kennis- en toekomstonzekerheden van het project. Afwijkingen die na 

vaststelling van deze reservering binnen de scope kunnen worden opgelost, moeten uit deze reservering worden betaald. 

Voor wijzigingen buiten de scope (beslisonzekerheid) moeten de financiële afspraken worden aangepast. Deze wijzigingen 

worden niet betaald uit de risicoreservering. 

 

Scheefte 

De gemiddelde waarde minus de topwaarde, oftewel het verschil tussen de probabilistische waarde en de deterministische 

waarde. 

 

Schetsontwerp 

Schets Ontwerp fase (SO fase), Schets Ontwerp raming (SO raming) 

 

Scope 

De omvang of reikwijdte van het project. De scope omvat enerzijds de specificaties die op dat moment zijn vastgesteld en 

anderzijds de door opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen geaccepteerde technische oplossing (het ontwerp) op 

basis van die specificaties. Specificatie en oplossing zijn samen de basis voor de kostenraming. 

 

SSK 

Standaardsystematiek voor Kostenramingen in de Grond-, weg- en Waterbouw. 

 

Spreiding 

Het verschil tussen de uiterste (U-waarde) en laagste (L-waarde) voorkomende waarde van een eenheidsprijs, hoeveelheid 

of percentage. Vaak wordt de spreiding aangegeven 

ten opzichte van de meest waarschijnlijke waarde (T-waarde of top waarde). 

 



Tijdgebonden kosten 

Indirecte bouwkosten die variëren met de tijdsduur van een werk. B.V.; exploitatiekosten van directie-/uitvoerders-

verblijven, arbeidskosten voor hoofduitvoerders en uitzetters. Administratiekosten (werkadministratie, aanleveren 

gegevens Uniforme Contract Administratie). 

 

Trefzekerheid 

Een maat voor de betrouwbaarheid van een raming. Gewoonlijk wordt deze aangeduid door een percentage dat de kans 

aangeeft dat de uitkomst van de raming tussen de in de bandbreedte aangegeven waarden valt. Meestal wordt de 

trefzekerheid op 70% gesteld, waarna de bijbehorende bandbreedte wordt berekend. 

 

Variatiecoëfficiënt 

Het quotiënt van de standaarddeviatie en het gemiddelde. Hiermee wordt in één waarde de bandbreedte van een raming 

weergegeven bij een trefzekerheid van circa 70% (bij een normaalverdeling is de trefzekerheid tussen [het gemiddelde + de 

standaardafwijking] en [het gemiddelde -/- de standaardafwijking] 68,4%). 

 

Vastgoedkosten (kostencategorie) 

Alle kosten die nodig zijn voor de verwerving van het vastgoed, voor zover deze betrekking hebben op het verwerven van 

het eigendom van en/of het beheersrecht over het terrein met eventueel hierop aanwezige bouwwerken. Hiertoe behoort 

ook de nadeelcompensatie. 

 

Voorziene kosten 

De kosten die ten tijde van het opstellen van de raming voorzien zijn op grond van de voorliggende specificaties en het 

ontwerp (die samen de scope vormen). 
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FINANCIËLE VERKENNING OUDERKERK AAN DE AMSTEL 

 
 

Doel: 
 

Het geven van inzicht in de opbrengstpotentie van ontwikkeling van het Graskeien- en het 
Schapenveld in Ouderkerk aan de Amstel middels een financiële doorrekening van de 
aangeleverde informatie in combinatie met ken- en ervaringsgetallen.  
 

Achtergrond: 
 

DELVA Landscape Architecture & Urbanism werkt samen met de gemeente Ouder-Amstel aan 
planvorming voor de transformatie van het dorpshart van Ouderkerk aan de Amstel. Aan de orde is de 
ontwikkeling van woningen op twee percelen voor het generen van opbrengsten ten behoeve van de 
herinrichting van het dorpshart. DELVA heeft een stedenbouwkundige uitwerking aangeleverd (d.d. 03-
08-2021). Mede op basis van deze input is een financiële analyse uitgevoerd. Deze notitie geeft een 
toelichting op de uitgangspunten en resultaten van deze analyse. 
 

Vraagstelling: 
 

DELVA heeft Stadkwadraat gevraagd om een financiële doorrekening uit te voeren voor de locaties 
Graskeienveld en het Schapenveld. Het betreft geen exacte doorrekening van de gebiedsontwikkeling 
maar om een globale, gedegen inschatting van de opbrengstpotentie.  
 

Leeswijzer: 
 

Deze notitie start met een samenvatting waarin het resultaat van onze werkzaamheden wordt toegelicht. 
Vervolgens worden uitgangspunten met betrekking tot het plangebied, ruimtegebruik, grondwaarde 
(marktwaarde, stichtingskosten en residu) en grondexploitatiekosten beschreven. Ten slotte volgt een 
conclusie waarin ook aandacht is voor de risico’s en onzekerheden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 
btw, tenzij anders vermeld. 
 

 

1.  SAMENVATTING 
Op het Graskeienveld (510 m²) wordt een kleinschalig appartementencomplex voorzien voor ouderen, bestaand uit 14 

appartementen en een kleine gemeenschappelijke ruimte of (commerciële) voorziening. Op het Schapenveld (650 m²) wordt 

een appartementengebouw met vijf woningen voorzien. Op beide locaties is ook een gebouwde parkeervoorziening gepland. 

De locaties bevinden zich in hart van Ouderkerk aan de Amstel, tussen het dorpscentrum en de begraafplaats Beth Haim 

op steenworp afstand van de Amstel.  

 

Uitgaande van koopwoningen zal de residuele grondwaarde van het programma uitkomen op ca. € 1,5 miljoen, inclusief de 

kosten voor het gebouwd parkeren en een commerciële functie op de begane grond. Dit gebaseerd op een residuele 

grondwaardeberekening op basis van een marktverkenning en een inschatting van de stichtingskosten. Op basis van deze 

marktverkenning en de gestelde uitgangspunten komen wij tot een marktwaarde van ca. € 315.000 tot € 440.000 v.o.n. per 

appartement. Behorend tot de balans van de ontwikkeling is ca. € 0,1 miljoen grondproductiekosten. Dit betreft kosten voor 

bouw- en woonrijp maken en plankosten. Er is geen rekening gehouden met kosten als sanering, voorbelasting, planschade 

of fondsafdrachten. Het totale nominale saldo op de grondexploitatie bedraagt daarmee ca. € 1,4 miljoen waarbij 

koopwoningen en een kleine commerciële functie op de begane grond het uitgangspunt zijn. Stadkwadraat heeft het de 

opgave op een globaal niveau doorgerekend en de resultaten moeten dus ook op dat niveau geïnterpreteerd worden. In de 

huidige fase is nog geen sprake van gedetailleerde planvorming. De resultaten bevinden zich binnen een bandbreedte van 

onzekerheid. 

 

Het effect van de keuze tussen koop en huur en tussen commerciële functie of gemeenschappelijke ruimte is relatief gering. 

Deze keuzes leiden niet tot een significant ander resultaat. Het gaat bij huurwoningen dan wel om dure huur, en dus niet om 

middenhuur of sociale huurwoningen. Op basis van de marktverkenning hebben wij gerekend met huren van € 1.200 tot       

€ 1.550 per maand. Om de beleggingswaarde te bepalen, is gerekend met een bruto aanvangsrendement (BAR) van 4,5%. 

Op basis van die uitgangspunten is met een ‘huurvariant’ een vergelijkbaar residu te behalen als bij realisatie van 

koopwoningen. 
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2.  PLANGEBIED 
Het plangebied bestaat uit twee delen: het Graskeienveld (510 m²) en het Schapenveld (650 m²). Beide percelen zijn 

onbebouwd. Het Graskeienveld is in gebruik als parkeerterrein en het Schapenveld is openbaar groen. Het totale plangebied 

is daarmee 1.160 m² groot en geheel openbaar gebied. Onderstaande figuur geeft het plangebied weer, zoals deze in het 

Centrumplan van DELVA is opgenomen.  

    

3.  RUIMTEGEBRUIK 
Het huidig ruimtegebruik van het Graskeienveld is grotendeels parkeerterrein (bestraat met grasbetontegels). Ook bestaat 

een klein deel uit openbare weg en openbaar groen. Het Schapenveld is geheel openbaar groen (gras). In de toekomstige 

situatie wordt het deelgebied Graskeienveld volledig uitgeefbaar gebied. Het omliggende openbaar terrein behoort niet tot 

het plangebied. Rondom het gebouw dat op het Schapenveld is voorzien is wel openbare ruimte ingetekend. Wij hebben 

aangenomen dat dit half groen en half verharding is. Het openbaar gebied is hier 480 m². 

 

4.  PROGRAMMA 
Het beoogde programma bestaat uit twee appartementengebouwen: één op het Graskeienveld en één op het Schapenveld. 

Het eerste bestaat uit 14 appartementen, waarvan 7 appartementen van ca. 55 m² gbo en 7 tweelaagse appartementen van 

ca. 80 m² gbo. Ouderen zijn de doelgroep voor de woningen. Onder deze woningen bevinden zich 16 halfverdiepte 

parkeerplaatsen en een gemeenschappelijke of commerciële ruimte van 60 m² bvo. Dit gebouw kent een galerijontsluiting 

en bewoners hebben de beschikking over een groot balkon/terras. In het tweede gebouw bevinden zich 5 woningen 

verspreid over 3 bouwlagen. Op het dak bevindt zich een dakterras. De helft van de begaande grond is gereserveerd voor 

5 parkeerplaatsen.  
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5.  GRONDOPBRENGSTEN 
Om een inschatting van de grondopbrengsten van het vastgoedprogramma te maken, is een residuele 

grondwaardeberekening uitgevoerd. De residuele grondwaarde is het verschil tussen de marktwaarde van het vastgoed 

(exclusief btw) en de stichtingskosten van het vastgoed. Om de marktwaarde van het programma te benaderen is een 

marktverkenning uitgevoerd. Om een inschatting van de stichtingskosten te maken is gebruik gemaakt van BudsyS: een 

programma van MBM Systems waarmee de bouwkosten van verschillende woningtypes kunnen worden berekend. Voor 

zowel marktwaarde als stichtingskosten geldt dat deze binnen een redelijke bandbreedte kunnen variëren en de genoemde 

bedragen moeten dan ook in deze context worden geïnterpreteerd. In eerste instantie rekenen we hier met koopwoningen.  

 

5.1. Marktverkenning 
De woningprijzen in Ouderkerk aan de Amstel zijn hoog tot zeer hoog in vergelijking met andere woonplaatsen in Nederland. 

In de kern Ouderkerk aan de Amstel zijn weinig woningen die vergelijkbaar zijn met het getekende programma. Analyse van 

de prijzen van andere woningtypes laat zijn dat de woningprijzen in Ouderkerk aan de Amstel vergelijkbaar zijn met die in 

andere kernen ten zuidoosten van Amsterdam. In de marktverkenning hebben wij daarom naast Ouderkerk aan de Amstel 

ook de kernen Amstelveen, Diemen en Weesp meegenomen. Op basis van deze marktverkenning komen wij tot de volgende 

v.o.n.-prijzen (inclusief btw): respectievelijk € 315.000, € 340.000 en € 440.000. Dat is tussen de €5.500 en € 5.750 per m² 

gbo. 

 

Deze waarden betreffen ongeveer het gemiddelde van de door ons gevonden vergelijkbare referentiewoningen. Wij 

gebruiken de database Watson + Holmes van alle NVM geregistreerde woningtransacties. Hieruit hebben wij recent 

verkochte of verhuurde woningen (nieuwbouw en bestaande bouw) gezocht die vergelijkbaar zijn met het te bouwen product. 

Voorzichtigheidshalve is gekozen voor het midden van de bandbreedte van referentiewaarden. Er is aanleiding om te 

verwachten dat de woningprijzen zich meer aan de bovenkant van de bandbreedte zouden begeven. Het gaat namelijk om 

nieuwbouwwoningen en wel met een hoog kwaliteitsniveau op een aantrekkelijke locatie in het dorpshart.  

 

5.2. Stichtingskosten 
De bouwkosten van het vastgoed zijn geraamd met het programma BudsyS van MBM Systems. Hierin kunnen de 

eigenschappen van het gebouw en de locatie worden doorgevoerd. Hierbij is ook rekening gehouden met het hoge 

kwaliteitsniveau van de bebouwing. Op basis hiervan komen wij tot aanneemsommen van € 1.750 tot € 1.800 per m² bvo. 

Dit zijn relatief hoge bouwkosten die het gevolg zijn van de hoge kwaliteit, relatief inefficiënte bouwvorm (3 lagen) en de 

geringe omvang van de appartementen. Daarnaast hebben wij de stichtingskosten verkregen uit BudsyS verhoogd vanwege 

een aantal specifieke planeigenschappen, zoals de grote balkons, het dakterras en de onconventionele vorm van een van 

gebouwen (niet rechthoekig). 

 

Naast de aanneemsom per meter bvo is gerekend met opslagen van 16% voor bijkomende kosten (onder andere honoraria, 

bouwleges, aansluitkosten, verkoopkosten, en rentekosten tijdens de voorbereiding), 4% algemene kosten (over de 

aanneemsom plus de bijkomende kosten) en 5% winst en risico over de marktwaarde exclusief btw. 

 

5.3. Grondwaarde woningbouw (ca. € 1,93 miljoen) 
De grondwaarde van de woningen wordt berekend door de opbrengst (exclusief btw) te verminderen met de stichtingskosten. 

Voor deze woningtypes levert dat onderstaande grondwaarden op. 

 

 
 

5.4. Huurwoningen 
Uit de marktverkenning blijk dat een marktconforme huurprijs € 1.200, € 1.250 en € 1.550 bedraagt voor de appartementen 

van respectievelijk 55, 60 en 80 m² gbo. Gerekend met een bruto aanvangsrendement (BAR) van 4,5%, betekent dit dat de 

beleggingswaarden van de huurwoningen respectievelijk op ca. € 320.000, € 330.000 en € 410.000 geschat worden. De 

stichtingskosten zijn hoger voor huur- dan voor koopappartementen. We hebben rekening gehouden met een inbouwpakket 

ter waarde van € 7.500 per woning. Bovendien kan de btw over de stichtingskosten niet worden verrekend, omdat 

Type Gebied Aantal Bvo Gbo Type V.o.n. Marktw. ex. BTW Stichtingskosten Grondwaarde Grondw. (totaal)

App. 55 m² gbo Graskeienveld 7 73 m² 55 m² Koop 315.000€     260.000€            172.000€           88.000€        616.000€           

App. 60 m² gbo Schapenveld 5 80 m² 60 m² Koop 340.000€     281.000€            186.000€           95.000€        476.000€           

App. 80 m² gbo Graskeienveld 7 107 m² 80 m² Koop 440.000€     364.000€            243.000€           120.000€      842.000€           

Totaal 6.990.000€  5.770.000€         3.840.000€        1.930.000€   1.930.000€        



NOTITIE 
Datum: 23 maart 2021  

Projectnaam: Ouderkerk Graskeien- en Schapenveld 

Kenmerk: NT01.v07 20210323 21026 Notitie Ouderkerk 

 
 
 

  - pagina 4 van 6 - 

 
 

 

woninghuur vrijgesteld is van btw. Hierdoor is de btw een kostenpost. De residuele grondwaarde voor het huur- en 

koopprogramma zijn nagenoeg gelijk.  

 
 

5.5. Commerciële/gemeenschappelijke ruimte (€ 53.000 t.o.v. € 12.000) 
Gezien de geringe omvang van deze ruimte heeft de commerciële/gemeenschappelijke ruimte weinig invloed op het saldo. 

Voor de variant waarin er is sprake is van een commerciële voorziening is een residuele grondwaardeberekening gemaakt. 

De ruimte heeft een oppervlakte van ca. 51 m² VVO. Hier is gerekend met een opbrengst van € 250 per m² VVO per jaar 

inclusief btw (op basis van een marktverkenning) en een BAR van 7%. De ruimte heeft dan een waarde van ca. € 150.000 

(exclusief btw). Ook voor de ruimte zijn de stichtingskosten met BudsyS geraamd. We hebben hier gerekend met ca.  

€ 98.000 stichtingskosten (€ 1.250 per m² bvo), hetgeen leidt tot een residuele grondwaarde van € 53.000.  

Wanneer er geen sprake is van commerciële exploitatie, hebben wij met een vaste grondprijs gerekend van € 200 per m² 

bvo.  Voor de gemeenschappelijke ruimte hebben we een vaste grondprijs van € 200 per m² bvo opgenomen: € 12.000 in 

totaal. Omdat het ten opzichte van het totaal maar om kleine bedragen gaat, is de keuze tussen een commerciële of een 

gemeenschappelijke ruimte van weinig invloed op het totaalsaldo. 

 

5.6. Parkeren (€ 475.000) 
Er zijn geen opbrengsten voor het parkeren meegenomen. In onze berekening is bij de verkoop- en huurprijzen een 

parkeerplaats inbegrepen. De kosten voor de aanleg van de parkeerplaatsen zijn separaat meegenomen. In het gebouw op 

het Graskeienveld zijn halfverdiepte parkeerplaatsen opgenomen. Voor deze plaatsen zijn stichtingskosten van € 25.000 

per plaats opgenomen (totaal € 400.000). In het gebouw op het Schapenveld zijn gebouwde parkeerplaatsen op de begane 

grond van het gebouw ingetekend. Voor deze plaatsen zijn stichtingskosten van € 15.000 opgenomen (totaal € 75.000). De 

totale opgenomen kosten (dat wil zeggen: de negatieve grondwaarde) voor de gebouwde parkeerplaatsen bedragen dus 

ca. € 475.000. 

 

Dit leidt dit het onderstaande resultaat op de vastgoedontwikkeling, opgesplitst naar deelgebied. 

 
 

6.  GRONDEXPLOITATIEKOSTEN (CA. € 0,11 MILJOEN) 
De grondexploitatiekosten voor deze ontwikkeling zijn relatief beperkt. De civiele kosten zijn op basis van ervaringsgetallen 

berekend. Voor het opschonen van het gebied is een bedrag van € 10 per m² plangebied opgenomen, voornamelijk voor 

het weghalen van verharding en wat hekwerk. Ook de kosten voor bouwrijp maken zijn niet hoog. Er is een klein bedrag 

voor egaliseren en grondwerk meegenomen van ca. € 12.000. Uitgangpunt is dat saneren en ophogen niet nodig is. Wanneer 

dit wel het geval is, zullen de kosten hoger uitvallen. Het woonrijp maken bestaat uit de aanleg van groen en verharding. 

Voor groen gaat het om een bedrag van € 25 per m² en € 100 per m² voor verharding. Het graskeienveld kent geen openbare 

ruimte: alle kosten voor woonrijp maken zijn voor het Schapenveld. Uitgangspunt is dat overige werkzaamheden voor bouw- 

en woonrijp maken zoals riolering niet nodig zijn omdat deze in de bestaande omgeving al aanwezig zijn.  

 

De voornaamste grondexploitatiekosten zijn de plankosten. De plankosten zijn op basis de plankostenscan ingeschat op ca. 

€ 47.000 (inclusief VTU). Daarboven is een bedrag opgenomen voor nadere detaillering en onvoorzien van € 5.000 (10% 

van het civieltechnisch werk). De plankosten zijn niet voor beide velden afzonderlijk geraamd. De plankosten zijn naar rato 

van bouwvolume over beide locaties verdeeld.  

 

In totaal gaat het om een bedrag van ca. € 106.000 aan grondexploitatiekosten. Hierbij zijn geen kosten opgenomen voor 

bijvoorbeeld planschade of afdrachten aan fondsen. Wanneer hier sprake van is dan moeten deze kosten hier nog bij 

opgeteld worden.  

Type Gebied Bvo Gbo Type Beleggingswaarde Stichtingskosten Grondwaarde Grondwaarde

App. 55 m² gbo Graskeienveld 73 m² 55 m² Huur 320.000€              223.000€           97.000€        679.000€       

App. 60 m² gbo Schapenveld 80 m² 60 m² Huur 333.000€              239.000€           94.000€        472.000€       

App 80 m² gbo Graskeienveld 107 m² 80 m² Huur 413.000€              308.000€           105.000€      734.000€       

Totaal 6.800.000€           4.910.000€        1.890.000€   1.890.000€    

Grondopbrengsten (koopwoningen met commerciële ruimte) TOTAAL Graskeienveld Schapenveld

Grondopbrengsten woningbouw 1.930.000€                1.458.000€              476.000€                

Grondopbrengsten niet-wonen 53.000€                     53.000€                   -€                        

Grondopbrengsten parkeren -475.000€                  -400.000€                -75.000€                 

Totale grondopbrengsten 1.510.000€                1.110.000€              400.000€                
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7.  RESULTAAT 
Bovenstaande uitgangspunten en berekeningen leiden tot het volgende resultaat. De berekening is uitgevoerd met 

koopwoningen en een commerciële ruimte, maar een analyse met huurwoningen of een gemeenschappelijke ruimte leidt 

niet tot grote afwijkingen. Uit de doorrekening van Stadkwadraat komt naar voren dat, op basis van de genoemde 

uitgangspunten en aannames, het saldo van de ontwikkeling in de buurt van € 1,4 miljoen zal liggen. Hiervan komt het 

grootste deel voor rekening van het Graskeienveld waar het grootste deel van het bouwvolume wordt gerealiseerd. Wel zijn 

de kosten van de parkeervoorziening hier hoger. De grondproductie kosten zijn hoger op het Schapenveld, omdat hier 

openbare ruimte moet worden ingericht. 

 

 
 

 

8.  RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 
Het planvormingsproces voor de ontwikkeling van het Graskeien- en Schapenveld in Ouderkerk aan de Amstel bevindt zich 

nog in een vroege fase. Hierdoor is er nog veel sprake van onzekerheid over het plan. Het plan heeft nog een globaal 

detailniveau en is vooral oriënterend van insteek. De financiële doorrekening moet dan ook in dit perspectief worden 

beschouwd. Op basis van de hierboven beschreven uitgangspunten, berekent Stadkwadraat dat de opbrengstpotentie van 

de ontwikkeling circa €1,4 miljoen bedraagt. Dit bedrag bevindt zich in een bandbreedte en moet dus worden geïnterpreteerd 

als een orde-van-groottebedrag en niet als exact resultaat. Dit is ook passend bij het detailniveau en de planfase waarin de 

ontwikkeling zich bevindt.  

 

Op basis van de gevoerde gesprekken en de ontvangen stukken kunnen ook enkele risico’s worden onderscheiden, die 

invloed op de opbrengstpotentie van de ontwikkeling. Deze risico’s worden kwalitatief benoemd.  

 

KOSTENBEGROTING

€ / eenheid Hoeveelheid Kosten Hoeveelheid Kosten Kosten Toelichting

Graskeienveld Graskeienveld Schapenveld Schapenveld TOTAAL

Inbrengwaarden

-€             510 m² -€              650 m² -€             -€                

Sloop en opruiming

Opschonen gebied 10,0€           510 m² 5.000€           650 m² 7.000€          12.000€           

Sanering PM PM

Bouwrijpmaken

Egaliseren terrein 5€                510 m² 3.000€           650 m² 3.000€          6.000€             

Grondwerk 5€                510 m² 3.000€           650 m² 3.000€          6.000€             

Woonrijp maken

Groen 25€              0 m² -€              240 m² 6.000€          6.000€             

Verharding 100€            0 m² -€              240 m² 24.000€        24.000€           

Plankosten 40.000€        77% 31.000€         23% 9.000€          40.000€           Plankostenscan

VTU 7.000€         77% 5.000€           23% 2.000€          7.000€             Plankostenscan

Planschade PM PM

Fondsafdrachten PM PM

Onvoorzien/nader te detailleren 10% 10% 1.000€           10% 4.000€          5.000€             

Totaal kosten Grondexploitatie 48.000€         58.000€        106.000€         

TOTAAL Graskeienveld Schapenveld

Grondopbrengst (excl. parkeren) 1.990.000€                1.510.000€              480.000€                

Kosten parkeren -480.000€                  -400.000€                -80.000€                 

Resultaat op de vastgoedexploitatie 1.510.000€                1.110.000€              400.000€                

Grondproductiekosten -110.000€                  -50.000€                  -60.000€                 

Nominaal saldo op de grondexploitatie 1.400.000€                1.060.000€              340.000€                

Nominaal resultaat
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Het gaat hier om plan specifieke risico’s. Algemene risico’s, zoals woningprijsontwikkelingen, zijn hierbij buiten beschouwing 

gelaten. Het gaat in ieder geval om de volgende risico’s. Dit betreft geen uitputtende lijst: 

- De bouwgrond (klei-op-veen) is niet erg goed. Het risico bestaat dat de kosten voor grondwerk hoger uitvallen. 

- Er is nog geen planning bekend. Stadkwadraat heeft een doorrekening gemaakt op nominaal prijsniveau. Effecten 

van opbrengst- en kostenstijgingen en rente zijn buiten beschouwing gelaten. 

- Opdrachtgever heeft aangegeven dat de plannen voor woningbouw op het Graskeien- en Schapenveld 

controversieel zijn onder de inwoners van Ouderkerk aan de Amstel.  

- Voor de door Stadkwadraat uitgevoerde berekening is niet gekeken naar het gemeentelijk woon- of grondbeleid. 

Er is geen sociale of middeldure huur opgenomen. Aanvullende eisen vanuit het beleid kunnen financiële effecten 

hebben.  

 

 

9.  CONCLUSIE 
Op basis van de gestelde uitgangspunten komt Stadkwadraat tot een saldo voor de totale ontwikkeling in de orde van grootte 

van ca. € 1,4 miljoen. Dit resultaat is omgeven door een bandbreedte van onzekerheid. De ontwikkeling van het Graskeien- 

en het Schapenveld is naar alle waarschijnlijkheid financieel haalbaar en kan een aanzienlijk positief saldo opleveren. De 

ontwikkeling van deze twee velden ten behoeve van woningbouw zou daarmee kunnen bijdragen aan de transformatie van 

het dorpshart van Ouderkerk aan de Amstel.  
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1. Inleiding 
 

Dit centrumplanproces begon begin 2019, toen Raad, College en betrokken inwoners besloten de handen in één te slaan en samen (coproductie) verder te 
gaan. In eendrachtige samenwerking, en met natuurlijk de nodige uitdagingen, zagen eerst ‘het Ambitiedocument Centrumplan’ en daarna het 
bouwstenendocument ‘Spijkers met Koppen’ het licht.  
 
Deze documenten zijn met enthousiasme ontvangen en ook door de Raad bekrachtigd. Vervolgens gaf de Raad aan het College de opdracht om de intenties 
en ideeën van Spijkers met Koppen te concretiseren in een schetsontwerp. Ook dit keer in coproductie met betrokken inwoners en met inzet van ter zake 
deskundigen; in dit geval de bureaus Delva (Stedenbouw en landschapsarchitectuur) en Sweco (Verkeer en mobiliteit).  

Deze inspanningen leidden tot het Schetsontwerp. Een ontwerp van de hand van bureau Delva, gemaakt in nauwe samenwerking met de klankbordgroep. In 
dit rapport ligt de focus op het Schetsontwerp. Verder worden in dit kader de onderwerpen financiën en mobiliteit/parkeren toegelicht.    
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1.1 Waarom doen we dit? 
Ouderkerk verdient een dorpscentrum, dat door haar uitstekende verblijfskwaliteit aantrekkingskracht uitoefent op inwoners en bezoekers uit de regio. Met 
een combinatie van hoogwaardig winkelaanbod, een gezellige horeca en een boeiende historie moet dat niet al te moeilijk zijn. Of in de woorden van Delva: 
‘Er bestaat veel potentieel om deze historische kwaliteit in een hedendaagse vorm terug te brengen als drager voor het dorpse leven’. En dit geldt eveneens 
voor het economisch potentieel van onze winkels en het levendige karakter van ons dorpscentrum. De mogelijkheden zijn nog lang niet allemaal benut. Er 
kan dus meer. 
  
In het bouwstenendocument Spijkers met Koppen (SmK) werd de basis gelegd voor het inrichten van een vitaal en toekomstgericht dorpscentrum, met 
behoud en benadrukking van de historische kwaliteiten. In september 2020 gaf de Raad de vervolgopdracht:  
 

• Maak een schetsontwerp voor het centrum van Ouderkerk aan de hand van de uitgangspunten in SmK. 
• Onderzoek in hoeverre een eventuele bebouwing van het graskeienveld en/of het schapenweitje stedenbouwkundig toegevoegde waarde heeft en 

financieel bijdraagt aan de realisatie van de vernieuwingsplannen.  
• Maak duidelijk om welke investeringskosten het gaat en hoe deze te dragen zijn in de gemeentelijke begroting. 
• Neem in het voorstel mee welk parkeerbeleid hierbij past.  

 
Dit rapport speelt in op bovengenoemde punten. Het beoogt besluitvorming hierover mogelijk te maken om daarna de volgende stap te kunnen zetten.  
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1.2 Aanpak  
Het Centrumplan is een langlopend dossier. Het staat al sinds begin jaren ’80 op de agenda. Met het parkeren in het dorpscentrum en de inrichting van het 
haventje als onderwerpen, die steeds als een boemerang terugkomen. Hoog tijd dus voor een nieuwe aanpak gericht op het realiseren van echte voortgang.  
Er werd in deze schetsfase gekozen voor samenwerking, wederom met inschakeling van betrokken inwoners, maar dit keer met een meer coördinerende rol 
vanuit de gemeente en inzet van professionele bureaus.   
Vanuit de Klankbordgroep (KBG) werden themateams gevormd voor het praktische werk op een specifiek aandachtsgebied. De ambtelijk projectleider en 
een van de betrokken wethouders deden in elk team mee en zorgden op deze wijze voor regie en afstemming. De volgende teams gingen aan de slag: 
 

- Team Openbare ruimte en stedenbouw 
- Team Parkeren 
- Team Financiën 
- Team Communicatie en service  
- Team Structuur 
- Team Vastgoed 

 
In bijlage 1 vindt u een overzicht van deelnemers aan de Klankbordgroep en de verschillende teams. De teams hebben met vele betrokken partijen overleg 
gevoerd en input opgehaald. In bijlage 2 staat het overzicht van de personen en/of organisaties waarmee gesproken is.  
 
Bij de creatie van het schetsontwerp is de filosofie van Spijkers met Koppen (Smk) leidend geweest. De Klankbordgroep fungeerde als bron van inspiratie en 
bewaker van de uitgangspunten van SmK; zijn we met elkaar op de goede weg, en zijn onze plannen nog een logische uitwerking van Spijkers met Koppen? 
Daarnaast werd er lopende het proces frequent ingespeeld op vragen en bijdragen uit de gemeenschap. Zo ontstond gaandeweg een verdieping van het 
Schetsontwerp en groeide het draagvlak. 
 
1.3 Hoe verder  
Het Schetsontwerp wordt straks door de gemeenteraad besproken en vervolgens neemt de raad een besluit. Is dit een positief besluit, dan volgt een verder 
uitwerking tot een Voorlopig Ontwerp (V.O.) om daarna door te stomen naar het maken van een Definitief Ontwerp (D.O.).  
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2. Vertaalslag Spijkers met Koppen 
 
Het gebied van het centrumplan omvat de Dorpsstraat, het Haventje, de Kerkstraat, ‘t Kampje (inclusief het graskeienveld) tot en met de Kerkbrug. 
Hieronder hebben we voor dit werkgebied de vertaalslag gemaakt van de uitgangspunten van Spijkers met Koppen naar het Schetsontwerp van bureau 
Delva en het parkeeradvies van bureau Sweco.  
Bij het maken van de vertaalslag volgen we de vijf vertrekpunten uit Spijkers met Koppen:  
 
1. Historiciteit 
2. Economische vitaliteit 
3. Verblijfskwaliteit openbare ruimte  
4. Leefbaarheid bewoners 
5. Vergroening en duurzaamheid 
 
Duurzaamheid is als apart punt in dit lijstje opgenomen, maar duurzaamheid is ook een rode draad in het gemeentelijke beleid.  
Het Schetsontwerp moet een vertaling in beelden zijn van de uitgangspunten van SmK. Hieronder volgt per punt een korte toelichting op hoe het 
Schetsontwerp aansluit op Spijkers met Koppen. 
 
 
2.1 Historiciteit  

• De oorspronkelijke inrichting van ‘t Kampje van voor 1948 komt in het ontwerp terug 
• Beth Haim, ’t Kampje en de andere historische gebouwen vormen een thematisch geheel, ook door het materiaal en de kleur van de gekozen 

bestrating. 
• Het historisch verhaal van Ouderkerk aan de Amstel krijgt duidelijker vorm en wint daardoor aan profiel en aantrekkingskracht. 
• Het historische karakter van de dorpskern wordt benadrukt met een rustige omgeving en meer uitzicht op de historische bebouwing 

Het rijke en relatief goed behouden verleden krijgt zo nadrukkelijk vorm in de toekomst. Onze verwachting is dat dit de aantrekkingskracht en de 
levendigheid van ons dorp vergroot en zorgt voor meer bezoekers van binnen en buiten Ouderkerk. Daarnaast heeft het in onze ogen een gunstig effect op 
het bezoek aan de detailhandel, het museum en historisch erfgoed. Maar Ouderkerk blijft Ouderkerk, dus voor een ‘Zaanse schans effect’ hoeft niet 
gevreesd te worden.  
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2.2 Economische vitaliteit 
• In het plan behoudt de supermarkt de vertrouwde locatie. De supermarkt is voor het dorpscentrum een belangrijke klantentrekker. Tegelijkertijd 

blijft er ruimte voor de meer ambachtelijke speciaalzaken met hun eigen specifieke aanbod. Zo worden alle doelgroepen bediend en kunnen de 
inwoners in hun eigen dorp terecht voor de dagelijkse boodschappen. 

• De herinrichting van met name de Dorpsstraat draagt bij aan een vriendelijke uitstraling en gezellige sfeer. In combinatie met een al even sfeervol 
Kampje maakt dit het dorpscentrum voor inwoners en voor bezoekers van buiten tot een prettige plek . 

 
Zoals in elk ander dorps- of stadscentrum heeft ook Ouderkerk te maken met de effecten van digitalisering, denk aan online boodschappen doen en het 
thuisbezorgen van kant en klaar maaltijden. In deze nieuwe wereld moeten de middenstand en de overheid hun weg zoeken en de juiste balans vinden. 
Daarbij wordt onder meer gekeken naar een boodschappen-plus benadering: efficiency wordt gekoppeld aan de nabijheid en gezelligheid, de omgeving 
nodigt uit tot een langer verblijf. Daarom is het belangrijk dat ons dorpscentrum een gebied is en blijft waar je prettig boodschappen kunt doen, plezierig 
kunt winkelen en gezellig met elkaar kunt verblijven.   
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2.3 Verblijfskwaliteit openbare ruimte  
• Het Schetsontwerp maakt dat het dorpscentrum voelt als een eenheid, waarbij de onderdelen dit beeld versterken. De Kerkstraat, als bruggenhoofd 

van de Dorpsstraat, heeft hier de verbindende rol naar ‘t Kampje nieuwe stijl. En vice versa. Als een herleving van de centrale rol die beide, 
Dorpsstraat en Kerkstraat, ook in het verleden al hadden.  

• Vanaf de Kerkstraat opent zich een open parkachtig landschap met zicht op het historische hart van Ouderkerk en Beth Haim. Een prachtig uitzicht, 
voor iedereen die wil stilstaan bij het verleden, met de attractiewaarde van nu voor de terrasbezoekers.  

• Heel gezichtsbepalend is natuurlijk het voormalig Rabobankgebouw – vastgoed dat op zoek is naar een nieuwe bestemming. Over de omvang van 
het bouwplot en de bestemming ervan wordt met de eigenaar onderhandeld. Spijkers met Koppen maakt heel duidelijk dat op de begane grond 
horeca en andere retailfuncties moeten worden gerealiseerd. Ook over omvang en hoogte van het nieuwe gebouw zijn duidelijke richtlijnen 
gegeven in SmK.   

• Spijkers met Koppen introduceert het ‘auto te gast’ concept. In deze manier van denken, staat de auto en de autobezitter niet langer centraal bij de 
inrichting van het dorpscentrum. Bij het delen van het verkeersgebied krijgen voetgangers en fietsers meer de boventoon. Als gevolg van dit denken 
moet er ruimte zijn voor parkeren, maar niet ten koste van alles. Het schetsplan biedt voldoende ruimte voor kort en middellang parkeren. Lang 
parkeren gaat naar een locatie buiten het centrum. (De mogelijkheden van extra parkeren in de Ambachtenstraat worden onderzocht) 

• De Amstel is zichtbaar in de publieke ruimte achter de kerk en bij het Haventje.  
• Er is voldoende ruimte voor de kermis en andere festiviteiten. Noodzakelijk voor de zo gewenste levendigheid en vitaliteit.  

 
Het centrum van Ouderkerk is een geweldige plaats om te verblijven; samen en/of met het gezin. Voor mensen die kiezen voor gezelligheid, maar ook voor 
mensen die genieten van rust en de schoonheid van historie. Karakteristiek voor het dorpscentrum is dat wat met elkaar in strijd lijkt prima passend kan 
worden gemaakt. In dit Schetsontwerp zit niemand elkaar in de weg. 
 
2.4 Leefbaarheid bewoners 

• De bewoners voelen zich prima thuis, niet in de laatste plaats vanwege de groene context die we voor ‘t Kampje voor ogen hebben.  
• De visie van waaruit dit ontwerp gemaakt is, geeft aan welke prioriteiten ook in de toekomst ten grondslag liggen aan de keuzes. Zo komt onder 

anderen duidelijk naar voren hoe er gekeken wordt naar de invulling van het wielrennen/ recreatief fietsen en wandelen en de eventuele negatieve 
neveneffecten ervan. Dit geldt eveneens voor waterrecreatie, met name rondom het Haventje. 

• Het centrum biedt straks een sfeervolle en levendige plek om elkaar te ontmoeten, maar tegelijkertijd geeft het ook ruimte aan hen die willen 
genieten van historie en rust.  
 

Het woongenot van inwoners, die vaak in Ouderkerk zijn komen wonen omdat het een prettige groene en rustige omgeving is, moet in goede balans zijn 
met recreëren door bezoekers en het elkaar ontmoeten op ‘t Kampje.  
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2.5 Vergroening en duurzaamheid  
• In Spijkers met Koppen is heel duidelijk de keuze gemaakt voor ‘auto te gast’. 
• Het schetsplan zet in op een vergroening van ’t Kampje voor verbetering van de luchtkwaliteit, het voorkomen van hittestress door verstening en 

het mogelijk maken infiltratie van neerslag.  
• Verbetering van het fietsgebruik door betere ‘stallingsmogelijkheden’ 
• Stimuleren ‘duurzaam vervoer’. Meer mogelijkheden creëren voor gebruik van elektrische auto’s, bootjes, fietsen (laadpalen). 
• Stimuleren van duurzame keuzes ‘pak ik de auto of pak ik de fiets’. Maar ook een keuze voor ‘lang parkeren’ op korte afstand van het dorpscentrum. 

 
We hebben of krijgen allemaal te maken met een veranderend klimaat en de consequenties daarvan. Dus is het hoog tijd om in onze eigen omgeving te 
doen wat nodig is.  
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2.6 Dilemma’s en keuzes  
Het rapport Spijkers met Koppen vormde het raamwerk voor dit Schetsontwerp. Bij deze concretisering ontstonden vragen en soms dilemma’s. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het balanceren tussen en het combineren van: 

- Historiciteit en levendigheid op ‘t Kampje; 
- Verkeersveiligheid met de doorstroming in de winkelstraten en de bereikbaarheid van winkels en horeca; 
- Economische vitaliteit met behoud van het eigen karakter van het dorp; 
- De behoeften van de verschillende doelgroepen; 
- Esthetiek en functionaliteit; 
- Behoud van de Korendragerstraat als doorgaande route versus het auto te gast concept; 
- Benutten van mogelijkheden en de mate van invloed daarop. Soms kunnen suggesties, bijvoorbeeld over horeca bij het Haventje, parkeren aan 

Hoger Einde-Noord) niet of nauwelijks uitgewerkt worden omdat een derde de grond in eigendom heeft.  

We hebben de belangen hierbij grondig besproken en afgewogen en samen met landschapsarchitect Delva gezocht naar zo optimaal mogelijke oplossingen. 
Dit heeft zijn beslag gekregen in het Schetsontwerp. 

2.7 Openstaande kwesties 
Bij het realiseren van ambities staan wens en werkelijkheid soms op gespannen voet met elkaar. Zo ook hier. Niet alles is al helder of uitgewerkt. Twee 
beeldbepalende kwesties verdienen in ieder geval nog nadere uitwerking en besluitvorming.  
 
2.7.1. Invulling van het voormalig Rabobankpand  
Het gebouw van de voormalig Rabobankpand is eigendom van een projectontwikkelaar. Deze ontwikkelaar heeft (uiteraard) eigen ideeën met betrekking 
tot de schaal en omvang van de ontwikkeling en het te behalen rendement. Deze verlangens kunnen haaks staan op de publieke wensen en verlangens over 
kleinschaligheid en horeca op de begane grond. Op dit moment wordt intensief getracht de publieke en private wensen en verlangens op elkaar af te 
stemmen, zodat kleinschaligheid en het gewenste rendement meer met elkaar overeenkomen.  
 
2.7.2. Bebouwing 
De opdracht van de gemeenteraad behelst ook het onderzoeken van de mogelijkheden voor bebouwing op ‘t Kampje. Het gaat dan om het eventueel 
bebouwen van het schapenweitje en/of het graskeienveld. Dit is ook uitgewerkt als tweede variant in het Schetsontwerp van Delva.  
Het plan met bebouwing van het graskeienveld sluit niet aan bij het uitgangspunt historiciteit en doet afbreuk doet aan de nagestreefde weidsheid van ‘t 
Kampje en de beschikbare ruimte voor evenementen. De Klankbordgroep kan zich dan ook niet vinden in het Schetsontwerp met bebouwing. Een groot 
aantal inwoners heeft zich tijdens de ideeënmarkt (proces Ambitiedocument) ook uitgesproken tegen bebouwing.  
In het hoofdstuk Financiering en fasering komen we terug op de voorliggende (financiële) keuzes van kostendragers en de bijbehorende dilemma’s.   
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3. Bereikbaarheid en parkeren 
 
Wie zich wil verdiepen in het centrumplan- en parkeerdossier Ouderkerk moet ver terug in de tijd.  
Zo lezen we in het Ouderkerks weekblad van 30/9/1982: 
 

‘Goede bereikbaarheid, goede parkeervoorzieningen en kleine afstanden tussen parkeerplaatsen en winkels zijn eisen van levensbelang voor het 
boodschappencentrum Dorpsstraat’. Anders zal er sprake zijn van een aanzienlijk verlies aan koopkracht door afvloeiing, terwijl er van toevloeiing uit 

omringende plaatsen nauwelijks sprake is’.  
 
Ook meer recente adviezen kennen een vergelijkbare inhoud (zie ook de detailhandelsstructuurvisie). Toch is het dossier taai; dat betekent meestal dat er 
verschillende elkaar in de weg zittende belangen spelen. In de situatie van vandaag is dat de strijdigheid van het autogebruik met de gewenste 
verblijfskwaliteit en vergroening/duurzaamheid. Ook is het sinds de jaren ’80 veel minder vanzelfsprekend geworden dat de auto het straatbeeld domineert. 
Dat betekent: keuzes maken tussen deze visies en belangen; uiteindelijk een taak voor ‘de politiek’. 
 
De intentie is het lang parkeren in het centrum anders te organiseren en zo meer ruimte te maken voor kort en middellang parkeren. Er is behoefte aan 
meer verblijfskwaliteit op ’t Kampje. Dat kan niet met het huidige aantal parkeerplaatsen. De gedachte is ’t Kampje vrij te maken van lang parkeren.  
 
Dit hoofdstuk richt zich vooral op het benoemen en waar mogelijk oplossen van de parkeerproblematiek binnen het projectgebied. Dit doen we binnen het 
staande parkeer- en mobiliteitsbeleid. Verder richten we ons op mogelijkheden die op korte termijn te realiseren zijn. Het advies van Sweco is om te kiezen 
voor het handhaven van de blauwe zone (zie parkeeronderzoek Sweco).  
 
3.1 Kort en middellang parkeren  
Diverse onderzoeken leren, dat het voor de levensvatbaarheid van een dorps- en winkelcentrum van groot belang is, dat bezoekers hun auto makkelijk kwijt 
kunnen. 
Dit verlangen staat op gespannen voet met de bevindingen uit het Ambitiedocument. Hieruit blijkt dat Ouderkerkers willen dat het centrum aantrekkelijker 
en meer uitnodigend wordt door (groene) verblijfsruimte toe te voegen en de ruimte voor verkeer- en parkeren te verminderen. Dus wat te doen in dit 
spanningsveld? In de klankbordgroep is gekozen voor een drietal wijzen van parkeren, c.q. parkeerzones: 

• kort parkeren (bijvoorbeeld 1 uur), vooral om het winkelend publiek een parkeermogelijkheid in de nabijheid van de winkels te geven; 
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• middellang parkeren (bijvoorbeeld 4 uur), vooral bedoeld voor bezoekers van evenementen, opleidingsactiviteiten, trouwerijen, begrafenissen, 
restaurantbezoekers e.d.; 

• lang parkeren; in de praktijk betreft dit niet de ontheffingshouders, maar bijvoorbeeld de werknemers van bedrijven en de ambtenaren van het 
gemeentehuis. 
 

Voor kort- en middellangparkeerders blijven 40-45 parkeerplaatsen op ‘t Kampje. beschikbaar. De langparkeerders ervaren straks meer hinder. Voor hen 
worden parkeerplaatsen iets buiten het dorpscentrum gecreëerd. 
 

Figuur 1: Huidige parkeerregulering met blauwe zone Figuur 2: Overzicht parkeerregulering scenario 1 (rapport Sweco), begrenzing t.p.v. het nieuwe 
Kampje indicatief 
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 3.2 Lang parkeren  
Voor het maken van ruimte voor lang parkeren zijn twee mogelijkheden nader verkend. Parkeren bij Hoger Einde-Noord en aan de Ambachtenstraat. Voor 
de korte termijn is het Hoger Einde-Noord niet een voor de hand liggende oplossing (uitleg zie rapport Sweco). De Ambachtenstraat biedt hiervoor meer 
perspectief. De parkeerplaats is in eigendom van de gemeente, heeft parkeerbestemming en kan dus relatief snel worden gerealiseerd. Het ‘blik’ raakt uit 
het zicht.  
 
Aan het zuidelijke gedeelte van de Ambachtenstraat direct aansluitend op de Jan Benninghweg ligt een parkeerstrook die op dit moment is gereserveerd 
voor het parkeren van vrachtwagens. Het verplaatsen van het parkeren voor vrachtwagens naar het achterste deel van de Ambachtenstraat (voorbij het 
elektriciteitshuisje) en het verbreden van de parkeerstrook biedt de mogelijkheid om circa 40 à 50 parkeerplaatsen te realiseren. De bedrijfsvoering van de 
bedrijven ter plaatse ondervindt hiervan geen nadeel. Deze locatie is te voet bereikbaar, via een looproute over de Kerkbrug, Achterdijk en de Polderweg. 
De loopafstand vanaf het gemeentehuis is circa 650 meter (8 minuten), de loopafstand vanaf ‘t Kampje is circa 550 meter (7 minuten). Om deze locatie te 
kunnen laten functioneren als een volwaardige parkeerlocatie voor lang en middellang parkeren is een aantal concrete aanvullende maatregelen vereist: 

• Het creëren van een sociaal veilige looproute door extra aandacht aan verlichting en overzicht langs de looproute;  
• Het kwalitatief hoogwaardig inrichten van de parkeerstrook (verharding, verlichting) en eventueel voorzien van camerabewaking; 
• Het verduidelijken van de route naar deze locatie. Het is niet gewenst dat parkeerders eerst gaan kijken of er een parkeerplaats vrij is op ‘t 

Kampje/graskeienveld en als dat niet het geval is doorrijden naar de Ambachtenstraat. Dat leidt namelijk tot ongewenst verkeer via de Kerkbrug. 
Het is de bedoeling om direct naar de Ambachtenstraat te rijden via de Jan Benninghweg. Door gerichte communicatie in te zetten kunnen de 
potentiële gebruikers hierop worden geattendeerd. Aanvullend kan worden overwogen om bij de aanrijroutes naar ’t Kampje dynamische 
informatieborden te plaatsen zodat tijdig kan worden gekozen voor rijden naar de Ambachtenstraat zonder de Kerkbrug te belasten (de meest 
logische locatie).  

Het creëren van de extra parkeerruimte aan de Ambachtenstraat vraagt een investering van € 200.000.  
Uitdaging: Het vraagt ingrepen om langparkeerders buiten het centrum om naar deze parkeerplaats te leiden.  
 
3.3 Fietsparkeren 
Goede bereikbaarheid per fiets is een belangrijke troef voor de kwaliteit van het centrum. Naast prettige en veilige routes voor fietsers is het goed kunnen 
stallen van de fiets een voorwaarde voor de fietsbereikbaarheid. In het centrum, met name in de Dorpsstraat, staan veel zogenaamde fietsnietjes. Deze 
staan echter vaak op de verkeerde plaats (soms letterlijk in de weg voor de voetgangers). Op sommige plekken is een tekort aan fietsplekken. Ook zijn op 
sommige plekken ‘ouderwetse’ fietsklemmen, die niet fietsvriendelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Plus-supermarkt aan het Haventje, bij het 
gemeentehuis en op ’t Kampje. Tenslotte is een aandachtspunt dat er sprake is van een steeds grotere variatie in fietstypes, waarbij veel ‘nieuwere’ types 
meer ruimte in beslag nemen. Het plaatsen van meer en betere fietsnietjes en het vervangen van de ‘ouderwetse’ fietsklemmen draagt bij aan betere 
fietsbereikbaarheid en is meer uitnodigend naar bezoekers.   
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4. Financiering en fasering  
 
We hebben nu de kans een fraai en aantrekkelijk(er) dorpscentrum te realiseren. In het Schetsontwerp treffen en versterken vormgeving en functionaliteit 
elkaar. Tegelijkertijd kampt de gemeente Ouder-Amstel, net als veel andere gemeenten, met de nodige financiële uitdagingen. De raad heeft gevraagd of er  
naast het voorkeursscenario van de Klankbordgroep en Bureau Delva een alternatief scenario denkbaar is. Verder is gevraagd  te zoeken naar mogelijke 
kostendragers voor de herinrichting. Daarbij wordt gekeken naar het schapenweitje, het graskeienveld en een nog braakliggend perceel van de gemeente. 
Eventueel verkopen en bebouwen van deze stukken grond leidt wel tot afwijken van de uitgangspunten uit Spijkers met Koppen. 
Daarom richten we ons in deze paragraaf in eerste instantie op de realisatie van het voorkeursscenario van de klankbordgroep, bureau Delva en van de 
inwoners van Ouderkerk aan de Amstel (plan A). Later schetsen we de mogelijkheden om binnen het plangebied kostendragers en/of opbrengsten te 
activeren, zodat de vernieuwing zich in zekere zin deels zelf financiert.  

 
4.1 Investeringsoverzicht 
SmitsRinsma B.V., de adviseur groenvoorziening en terreininrichting die door Delva is ingeschakeld om een berekening te maken van de kosten van het 
Centrumplan, heeft onderstaande globale kostenraming gemaakt voor de verschillende onderdelen (Haventje, Dorpsstraat, Kampje): 

 

 Kostenraming Oppervlak 

Kampje/Kerkstraat/graskeienveld € 1.400.000 10.150 m² 

Haventje € 400.000 1.800 m² 

Dorpsstraat € 850.000 4.265 m² 
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4.1.1. Mogelijke kostenbesparingen 
Uiteraard is gekeken naar de mogelijkheden om tot besparingen te komen binnen het voorkeursscenario. In deze schetsfase is het lastig om die besparingen 
te vinden. Er zijn bijvoorbeeld keuzes mogelijk wat betreft materiaal: betonklinkers in plaats van gebakken stenen, of goedkopere straatverlichting. 
Dergelijke keuzes kunnen niet lichtvaardig gemaakt worden omdat ze een direct effect hebben op de uitstraling van het centrumgebied. Het verdient 
aanbeveling deze keuzes uit te werken in de fase van het Voorlopig Ontwerp.  
 
4.1.2. Fasering  
Hoewel het centrumplan moet worden gezien en is ontworpen als thematische eenheid hoeft niet het hele plangebied in één keer op de schop. Om de 
investering te spreiden is een uitvoering in verschillende fases een mogelijkheid: de werkzaamheden aan ‘t Kampje, Dorpsstraat en Haventje kunnen 
afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd. De Dorpsstraat is in 2007 heringericht en nog in goede staat. Puur functioneel gesproken is het nog niet 
noodzakelijk om grote veranderingen aan te brengen. 
De vernieuwingen rond het Haventje voegen een belangrijke kwaliteit toe aan het dorpscentrum en verhogen haar aantrekkingskracht voor inwoners en 
recreanten.  
’t Kampje is het centrum van het dorp. Bij een eventuele gefaseerde uitvoering lijkt het logisch daar te beginnen. Het nadeel van fasering is wel dat het 
ontwerp zoals het bedoeld is niet in één keer tot zijn recht komt. 
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4.2 Financieringsmogelijkheden 
De Klankbordgroep wil actief meedenken over hoe de ontwikkeling van het centrum kan worden gefinancierd. Vanuit het team Financiën is creatief gezocht 
naar mogelijkheden binnen en buiten de gemeentelijke begroting. Het betreft hier een eerste verkenning. Een aantal mogelijkheden moet in een volgende 
fase verder onderzocht en uitgewerkt worden.  

4.2.1. Financiering uit gemeentelijke middelen 
Bij financiering vanuit gemeentelijke middelen onderscheiden we de inzet van bestaande en aanvullende middelen: 
 

• Financiering vanuit onderhoudsreserves: het grootste deel van de kosten van het Centrumplan gaat om ingrepen/onderhoud in de openbare ruimte 
en infrastructuur. Er is geen budget opgenomen voor planmatig onderhoud aan de wegen in het centrumplangebied. Hiervoor was vanuit het 
beheersen van risico’s nog geen noodzaak. In deze begroting staat derhalve geen geld gereserveerd voor de uitvoering van het Centrumplan. 
 

• Financiering uit andere middelen:  een eventuele investering in de herinrichting van ‘t Kampje/Kerkstraat/graskeienveld komt ten laste van de 
algemene middelen van de gemeente. Op basis van een afschrijvingstermijn van 30 jaar leidt dit tot een jaarlijkse afschrijving.  
 

4.2.2. Externe financieringsbronnen  
Hoewel de hierna genoemde financieringsopties slechts een beperkte aanvulling kunnen zijn, adviseert de Klankbordgroep de gemeente om in de volgende 
fase, als het Schetsontwerp is goedgekeurd, een aantal alternatieve financieringsmogelijkheden nader te verkennen:  

 
1) Nadeelcompensatie-regelingen (denk aan A9-project, of de brug over de Amstel)  
De gemeente wil in dit kader aan Rijkswaterstaat voorleggen of er een alternatieve locatie voor roeivereniging De Amstelgeuzen, nu gevestigd aan het 
Haventje, realiseerbaar is. 

 
2) Borgstelling naar voorbeeld Sporthuis Abcoude 
De KBG heeft onderzocht hoe het Sporthuis Abcoude – een project dat overigens ook tot stand is gekomen via coproductie – is gefinancierd. De twee 
stichtingen die Sporthuis Abcoude exploiteren hebben een lening bij BNG afgesloten met een garantstelling van de gemeente De Ronde Venen. Deze 
constructie is vooral geschikt bij sport - of cultuurvoorzieningen die exploitabel zijn. De KBG brengt deze optie toch naar voren omdat deze geschikt kan zijn 
bij het tot stand brengen van een maatschappelijke voorziening aan ‘t Kampje, die de aantrekkelijkheid en levendigheid kan vergroten naast winkels en 
horeca. 
 
3) Subsidies provincie, Rijk 
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Via de provincie/ VRA (Vervoersregio Amsterdam) zijn er mogelijke subsidieopties op het gebied van duurzaamheid, vergroening en verkeersveiligheid. Uit 
de mobiliteitsenquête blijkt dat het centrum door het verkeer als minder veilig en prettig wordt ervaren. Vooral de Dorpstraat wordt ervaren als 
verkeersonveilig. Ook het vergroten van de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door het invoeren van het ‘auto te gast’ principe, zou hier meer prioriteit 
moeten krijgen. Voor het vergroten van de verkeersveiligheid is subsidie van de VRA denkbaar. De aanvragen voor subsidies kunnen pas gedaan worden 
nadat het ontwerp meer definitief is, na het V.O. en/of D.O. afhankelijk van de subsidie. 
 
De volgende alternatieve financieringsopties kunnen door de gemeente het beste in samenspraak met inwoners en ondernemers worden onderzocht: 
 
4) Fondsen/projecten 
De KBG stelt voor om fondsen te benaderen als het VSB-fonds, het Rabobank Coöperatiefonds of het Schipholfonds (niet SLS) voor het sponsoren van de 
sociale en verbindende onderdelen van het nieuwe Kampje (bijvoorbeeld een speelvijver), maar ook voor die onderdelen die de erfgoed en cultuurhistorie 
van ‘t Kampje versterken (Amstelkerk, Beth Haim). Ook deze optie kan pas nader worden onderzocht als het Schetsontwerp is goedgekeurd. 

5) Crowdfunding/sponsoring 
Crowdfunding, naar het voorbeeld van initiatieven als de 1%club en Voor je buurt, of ‘major donorschap’ zijn tenslotte ook nog interessante opties om het 
ontwerp verder mee aan te kleden (denk aan “Plan een boom voor je dorp”, straatmeubilair of een jeu de boules-baan). 

4.2.3. Financiering door verkoop en bebouwing vastgoed in het plangebied 
De raad heeft expliciet gevraagd om een schetsplan met bebouwing en een zonder bebouwing. Het gaat dan om het eventueel bebouwen van het 
schapenweitje en/of het graskeienveld. Het is evident, dat het plan met bebouwing niet aansluit bij het uitgangspunt historiciteit en afbreuk doet aan de 
nagestreefde weidsheid van ‘t Kampje en de beschikbare ruimte voor evenementen. De Klankbordgroep (ook een groot aantal inwoners heeft dit tijdens de 
ideeënmarkt aangegeven) heeft dan ook een uitgesproken voorkeur voor het plan zonder bebouwing van het graskeienveld en schapenweitje . Toch geven 
we hierna aan wat de opbrengsten van het activeren van genoemd onroerend goed zouden kunnen zijn. 
 
• Mogelijke opbrengsten graskeienveld & schapenweitje 

Het graskeienveld & schapenweitje zijn onderdeel van het plangebied. Er is een variant met en zonder bebouwing uitgewerkt in het Schetsontwerp. Het 
Schetsontwerp met bebouwing gaat uit van het realiseren van woningen. In de schetsfase zijn ook varianten met kleinere bebouwing onderzocht. Deze zijn 
niet verder uitgewerkt omdat de impact op de openbare ruimte ook groot was, maar de opbrengsten ervan beduidend minder zouden zijn.  

Bureau Stadkwadraat heeft berekeningen van mogelijke opbrengsten gemaakt. Voor beide locaties is gekeken naar een variant met huurwoningen en een 
variant met koopwoningen. De verschillen hiertussen blijken gering. 
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Graskeienveld: door de realisatie van 14 woningen op deze locatie kan een grondwaarde worden gerealiseerd van circa € 1.45 mln. Er is gerekend met 
woningen met een gebruiksoppervlak van circa 55 m2 (7 woningen) en circa 80 m2 (7 woningen). 

Schapenweitje: door de realisatie van 5 woningen met een gebruiksoppervlak van circa 60 m2 op deze locatie kan een grondwaarde worden gerealiseerd 
van circa € 0,47 mln. 

 

• 2 percelen 

1. Kavel 4331, Achter ’t Kampje 2-A , 174 m2, bestemming wonen 

2. Kavel 4060, achter Kerkstraat 42, 217 m2, bestemming verkeer, gebruik als tuin is toegestaan. 

Kavel 4331 van 174 m2 is in 2013 aangekocht door 
de gemeente van Beth Haim voor een bedrag van 
€145.200. De KBG heeft nog niet uitgebreid 
gekeken naar deze percelen en adviseert om in een 
volgende fase verder onderzoek te doen naar de 
verkoop van deze percelen. 

 
 
 
 
 
 
 
4.2.4 Conclusie 
We hebben verschillende mogelijkheden tot financiering verkend. De substantiële investering moet op basis van onze analyse vanuit gemeentelijke 
middelen komen, eventueel aangevuld met de opbrengsten uit de verkoop en/of exploitatie van gemeentelijk vastgoed. 

Er zijn beperkte mogelijkheden voor aanvullende financiering, zoals betaald parkeren, subsidies, fondsen en crowdfunding. In de vervolgfase moet daar 
verder onderzoek naar gedaan worden.  
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5. Slot 
Met het Schetsontwerp komen we weer een stap dichter bij ons doel: de realisatie van een levendig en aantrekkelijk dorpscentrum. Als dit wordt 
vastgesteld, staat in grote lijnen vast hoe het centrum eruit komt te zien; aan die uitgangspunten kan dan ook niet meer gemorreld worden. De volgende 
stap is dan het maken van een Voorlopig Ontwerp (V.O.) en dan volgt tenslotte een Definitief Ontwerp (D.O.). Fases waarin alles meer en meer concreet 
vorm krijgt. In de fase van het V.O komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Invulling plek voor functies 
Dat betekent dat de verschillende functies een meer definitieve plek krijgen. Daarbij moet u denken aan fiets- en autoparkeren, ondergrondse 
afvalcontainers, standplaatsen onder andere de poffertjeskraam (=afhankelijk van standplaatsenbeleid), terrassen, water- en zitelementen en 
verlichting.  
 

 Uitwerking financiële plaatje en nader onderzoek naar mogelijke kostendragers 
 
 Overleg ondernemers 

Specifiek overleg met de ondernemers aan de Kerkstraat. Dan gaat het over wat voor het goed functioneren van hun onderneming nodig is in de 
openbare ruimte, b.v. voor het exploiteren van hun terras of de bereikbaarheid voor toeleveranciers met (vracht)auto’s. Vervolgens wordt 
onderzocht wat dit betekent voor de uitwerking van de uitgangspunten van het Schetsontwerp (SO). 
 

 Overleg met de Amstelkerk, Beth Haim en het museum 
Onderwerp van gesprek is zorgen voor natuurlijke harmonie tussen de bestaande historische waarden en de nieuwe inrichting van ‘t Kampje. Beide 
moeten elkaar versterken. 
 

 Uitwerking de inrichting van de Kerkstraat  
Vorm en maatvoering worden bepaald in deze fase. En bijvoorbeeld waar en hoe de overgang/rand naar het groen eruit komt te zien. 
 

 Keuze voor materialen en inrichtingselementen 
Bijvoorbeeld straatstenen & graskeien worden onderzocht op uitstraling, prijs en kwaliteit. En er wordt een voorlopige keuze gemaakt. 
 

 Milieutechnisch, civieltechnisch en archeologisch bodemonderzoek 
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5.1. Vervolgproces 
Een andere fase met andere uitgangspunten betekent dat het proces van karakter verandert: het gaat vanaf nu om een gedetailleerde invulling van de 
gekozen uitgangspunten. En daarmee ook om de concrete belangen van ondernemers en inwoners. Dat kan vanzelfsprekend alleen in goed overleg met de 
direct betrokkenen tot stand komen. 

Bij het maken van het Voorlopig Ontwerp worden de vragen steeds praktischer en concreter. Dit roept de vraag op welke participatievorm passend is. Wat 
is straks de rol van de Klankbordgroep? Van het college  en de gemeenteraad?  
Het is essentieel om hierover met elkaar goed na te denken en te komen tot heldere kaders en afspraken.  

5.2. Aandachtspunten voor de toekomst 
Hoewel fasering van het project wellicht een uitkomst biedt voor de financiering, pleiten wij ervoor het project als een geheel te blijven benaderen. Het 
geheel is immers meer dan de som der delen. Daarnaast is het voor de toekomst van belang de volgende ontwikkelingen nauwlettend in het oog te houden:  

 Mogelijkheden voor horeca aan het water; 
 Inrichting en gebruik van de ruimte in de Dorpsstraat; 
 Ontwikkeling van het voormalig Rabobankgebouw; 
 Locatie aan de Hoger Einde-Noord als mogelijke aanvullende plek voor lang parkeren. 

 
Het Schetsontwerp ligt er. Het was een intensief proces met een mooi resultaat. We hopen van harte dat ook de Raad zich hierin kan vinden. Wij denken dat 
met het Schetsontwerp een mooi fundament ligt voor een groen en levendig centrum: onze toekomst komt voort uit ons rijke verleden.  
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Bijlage 1 
Een aantal mensen heeft in dit proces hun bijdrage geleverd. Om verschillende redenen en op verschillende momenten besloten sommigen niet meer actief 
te willen zijn binnen de Klankbordgroep (zie namen in blauw). De ervaring, kennis en (kritische) feedback die we van hen hebben opgedaan zijn zeker van 
waarde voor het inrichten van de vervolgfase van het centrumplan, maar ook bij nieuwe, vergelijkbare processen.  
 

Overzicht deelnemers aan de Klankbordgroep 
 

Adriana Bijleveld (december 2020) 

Amke Homan 

Annette Neervoort 

Bart Wesseling  

Dédé Meeuwisse ( januari 2021) 

Ed Auee (februari 2021) 

Lianne Stronkhorst  

Ellen Enthoven (oktober 2020) 

Ewoud Stam ( november 2020 – mei 2021) 

Gijsbert de Haan 

Janet Dunning ( februari 2021) 

Jo Blom 

Joke Alink 

Laurine van Dam 

Michiel Weijs (februari 2021) 

Peter Coevert  

Rimmer Lankester (januari 2021) 

Rita Smit 

Rob Fijlstra ( januari 2021) 

Robbert Mahler 

Sylvia Dubbeldam (maart 2020 - april 2021)
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Bijlage 2 
Er zijn met verschillende betrokkenen gesprekken gevoerd. Een overzicht is te lezen in onderstaande tabel.  
 
 

team ro&stedenbouw: 
- leden KBG 
- gemeentelijke adviseurs 
- externe adviseurs 

Gesproken met:  
- bestuur en leden van de Biz.  
- vertegenwoordigers van de Amstelkerk, Amstelstroom, Museum    
Amstelland en Beth Haim.  
- aanwonenden Kerkstraat 
- gemeentelijke adviseur verkeer & vervoer 

team parkeren:  
- leden KBG 
- gemeentelijke adviseurs 
- externe adviseurs  

Gesproken met:  
- bestuur en leden van de Biz.  
- vertegenwoordigers van de Amstelkerk, Amstelstroom, Museum 
Amstelland en Beth Haim. 
- INretail 
- Breikers, mobiliteitsadviseurs. 
- gemeentelijke adviseur verkeer & vervoer 

team vastgoed: 
- leden KBG 
- gemeentelijke adviseurs 
- externe adviseurs 

Gesproken met: MSolutions = eigenaar Rabobankpand. 

team financiën: 
- leden KBG 
- gemeentelijke adviseurs 

Gesproken met: wethouder van De Ronde Venen (met betrekking 
tot situatie in Abcoude) 

team C&S: 
- leden KBG 
- gemeentelijke adviseurs 

NVT 
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Technische vragen commissie grote projecten van 15 juni 2021
Agendapunt/onderwerp: 
 

Fracti
e  

Antwoord:   

Centrumplan schetsontwerp
Vraag1: Er zijn zorgen bij ondernemers of de 
vrachtwagens terbevoorrading van Kerk, Amstelstroom e
n winkels in de nieuwe situatie kunnen 
keren op het Kampje. Kan er een tekening 
worden toegevoegd waarbij in het schetsontwerp 
de draaicirkel van een (grote) 
vrachtwagen is toegevoegd, zodat inzichtelijk wordt 
gemaakt of keren inderdaad mogelijk is in de nieuwe 
situatie? 

VVD In het schetsontwerp is de indeling 
ter indicatie getekend en verre van 
definitief. Voor het draaien van een 
vrachtwagen is een draaicirkel nodig 
van ca. 20 m. Deze past in het 
ontwerp, maar waar en hoe precies 
moet worden uitgewerkt in de 
volgende fase. Ondernemers 
worden betrokken om de uitwerking 
hiervan in samenspraak vorm te 
geven.
Dit kan betekenen dat de nu ter 
indicatie ingetekende groen en 
waterplekken e.d op de nieuwe 
brede Kerkstaat van vorm 
veranderen of iets anders 
gesitueerd worden. Uitgangspunt is 
dat een vrachtwagen op een veilige 
manier kan keren. De nieuwe 
Kerkstraat is daar straks breed 
genoeg voor.

Vraag 2: Wij begrijpen dat diverse ondernemers zorgen 
hebben over het terugbrengen van het aantal 
parkeerplaatsen op het Kampje naar 40. Worden 
er maatregelen overwogen om te voorkomen dat 
bij bijeenkomsten in kerk 
en/of Amstelstroom (b.v. Uitvaarten en bruiloften) er 
geen parkeerplaatsen meer beschikbaar zijn 
voor winkelend publiek? 

 VVD Er zijn in de blauwe zone totaal 155 
parkeerplaatsen. Het lang parkeren 
verplaatsen we naar een andere 
locatie (Ambachtenstraat). De 
overige plaatsen zijn bestemd zijn 
voor kort en middellang parkeren. 
Dit geeft veel wisselingen en zorgt 
voor voldoende plek voor winkelend 
publiek. Hierdoor verandert de 
situatie niet wezenlijk t.o.v. de 
huidige. Bij een drukbezochte 
uitvaart of bruiloft biedt ’t Kampje 
nu maar ook straks niet voldoende 
parkeerruimte.  

Vraag 3: In het schetsplan komt de doorgaande weg 
vlak langs de terrassen bij 
het ‘Rabogebouw’. Kinderen die op het gras willen 
spelen moeten derhalve de weg oversteken. Ook 
kunnen jonge kinderen van het terras de 
weg op rennen (waar naast autoverkeer ook de 
wielrenners passeren). Is 
de verkeersveiligheid mbt jonge 
kinderen (voldoende) meegenomen in de gedane 
verkeersonderzoeken?  

 VVD De precieze plek van de terrassen, 
aan de rand tegen het groen en/of 
tegen de gevel is iets wat in de 
volgende fase uitgewerkt wordt. De 
vraag lijkt te suggereren dat jonge 
kinderen zonder toezicht moeten 
kunnen spelen.  Dat achten wij niet 
realistisch. Jonge kinderen hebben 
altijd toezicht nodig, zeker in de 
openbare ruimte. Wel is in het 
Schetsontwerp een groene ruimte 



(grasveld)opgenomen waar 
kinderen lekker kunnen rennen en 
spelen. De Kerkstraat wordt 
ingericht als winkelerf met een 
toegestane snelheid van maximaal 
15 km per uur. Evengoed blijft het 
zaak dat er op kinderen in het 
verkeer moet worden gelet.

Vraag 4: Wij begrijpen dat wordt voorgesteld dat in de 
Dorpsstraat meer parkeergelegenheid komt voor 
fietsers. Is aan te geven in hoeverre dat ten koste zal 
gaan van het huidige aantal parkeerplekken? 

VVD Het idee is om 2 of 3 
autoparkeerplaatsen
in te richten voor fietsparkeren. 
Over het precieze aantal en locatie 
gaan we met de ondernemers in 
overleg.

Vraag 5: Heeft de eigenaar van het vastgoed waarin de 
Plus is gevestigd aangegeven of hij (eventueel) openstaat 
voor de realisatie van horeca achter 
de Plus supermarkt? 

 VVD Op dit moment is horeca op deze 
plek niet aan de orde. Het is een 
wensbeeld voor in de toekomst.

Vraag 6: In hoeverre zijn afspraken gemaakt met de 
eigenaar van het Rabobank pand over diens 
medewerking aan deze visie? 

 

 VVD Er zijn gesprekken gaande over de 
mogelijkheden voor de ontwikkeling 
door de eigenaar. Uitgangspunten 
zijn SmK en het schetsontwerp van 
Delva. Concrete afspraken zijn nog 
niet gemaakt.

Vraag 7: Wat is gedaan met inbreng van de 
belanghebbende en is dit aan hen teruggekoppeld?

 OAA Alle inbreng is meegenomen in de 
ontwerpgesprekken in het team 
Openbare Ruimte & Stedenbouw en 
zo meegenomen in het ontwerp. 
Het is niet per punt teruggekoppeld 
en niet altijd 1 op 1 terug te zien. 
Voorbeelden zijn behoud van 
blauwe zone; niet afsluiten Kerkbrug 
en behoud tweerichtingsverkeer en 
toevoegen van miva 
parkeerplaatsen. Verder  zijn de 
tussentijdse ontwerpen 
gepresenteerd.

Vraag 8: In hoeverre is de constatering juist dat op het 
graskeienveld niet wordt gebouwd?

OAA De raad besluit op 24 juni over 
wel/niet bebouwen van het  
graskeienveld. Het college stelt voor 
het graskeienveld niet te bebouwen. 
Dit sluit aan op de voorkeur van de 
Klankbordgroep.

Vraag 9: In de welstandscommissie zit een lid van de 
klankbordgroep kan hier weel een 
belangenverstrengeling worden uitgesloten?

OAA Jazeker, in de welstandscommissie 
zitten 4 onafhankelijke leden 
waarvan er 1 burgerlid is.  De leden 
oordelen zelfstandig en 
onafhankelijk.

Vraag 10: Parkeersonderzoek; OAA - De locatie ligt op korte afstand van 
de horeca op de Amstelzijde en het 



In hoeverre is de ruilverkaveling Hoger Einde gelet op de 
wensen en bedenkingen van de ondernemers niet een 
beter uitgangspunt?

grote parkeerterrein wat daar 
recent aangelegd is door de 
gemeente Amstelveen. Dit 
parkeerterrein is betaald parkeren. 
Wanneer een parkeerterrein op 
Hoger Einde Noord gerealiseerd zou 
gaan worden, heeft dit een 
concurrerende werking met het 
parkeerterrein aan de Amstelzijde. 
Het zou daarmee een aantrekkelijk 
alternatief zijn voor bezoekers en 
werknemers van de horeca (zoals 
ook Hoger Einde-Zuid) en mensen 
die gebruik willen maken van de 
bus. Dit niet-gewenste gebruik zou 
kunnen worden tegengegaan door 
een parkeerregulering (betaald 
parkeren) in te stellen. Voor 
Ouderkerk is juist de wens om een 
locatie voor lang parkeren in te 
richten zonder regulering. Een 
parkeerterrein op Hoger Einde 
Noord waar betaald zou moeten 
worden leidt niet tot vermindering 
van de parkeerdruk in het centrum 
als daar gratis parkeren geldt.
- Uit landschappelijk oogpunt doet 
het inrichten van parkeren op deze 
locatie afbreuk aan een 
aaneengesloten groengebied en het 
aanzicht van Ouderkerk. We gaan 
met de provincie in gesprek over 
deze optie.

Vraag11: Hoger Einde Noord een mogelijke aanvullende 
voorziening voor langparkeerders Kan dit binnen de 
huidige bestemming en is ook al iets bekend over de 
omvang van de noodzakelijke investering hiervoor?

CDA Om hier te kunnen parkeren moet 
het bestemmingsplan worden 
gewijzigd, wat een langdurige 
procedure kan zijn. 
In de toekomst kan parkeren op dit 
terrein een aanvulling zijn op het 
parkeren voor het centrum maar 
voor de korte termijn die nodig is 
om het Centrumplan te kunnen 
realiseren is het geen goede optie. 
Voorstel is om deze optie voor de 
toekomst te onderzoeken.

Vraag12: Parkeeronderzoek Sweco  Algemene vraag
Kan het college aangeven hoe de ondernemers 
betrokken zijn geweest bij het opstellen van het 
parkeerrapport van Sweco?

CDA Er zijn 2 bijeenkomsten met de 
ondernemers en andere 
belanghebbenden geweest om 
inbreng op te halen. Er is door 
Sweco ook individueel met 
ondernemers gesproken. Het 



conceptrapport is met de 
belanghebbenden besproken. De 
ondernemers hebben zich laten 
bijstaan door David Lansen van 
Inretail. Met hem is ook afzonderlijk 
gesproken en zijn inbreng is 
meegenomen.

Vraag13: Blz. 21 Als je begint met blauwe zone en 
bijvoorbeeld na 5 jaar, gezien ontwikkelingen hier en 
elders over gaat stappen op betaald parkeren in welke 
omvang zou dit dan leiden tot extra investeringslasten?

CDA De blauwe zone is al aanwezig en 
vraagt nu weinig investering. De 
investeringskosten van betaald 
parkeren zijn afhankelijk van de 
kostprijzen van o.a. benodigde 
apparatuur en inrichting. In principe 
maakt het voor de investering niet 
uit of dat nu is of over 5 jaar.

Vraag14: De locatie Hoger Einde Noord heeft momenteel 
een agrarische bestemming, verwacht het college 
precendentwerking wanneer dit gebied een andere 
bestemming krijgt?

D66 Elke wijziging van het 
bestemmingsplan wordt op zich 
bekeken en beoordeeld.

Vraag15: Bij de tijdelijke ontheffing om van de pastorie 
bij de Amstelkerk een kantoorfunctie te maken, zijn - op 
verzoek van omwonenden - afspraken gemaakt voor 8 
parkeerplaatsen. Deze tijdelijke ontheffing loopt eind 
2021 af, wat zijn de plannen van de portefeuillehouder 
met deze locatie nu het schetsontwerp gereed is? En is 
de parkeerbehoefte van de huurder van het pand gelijk 
gebleven aan deze 8 parkeerplaatsen?

D66 De Amstelkerk werkt aan een visie 
waarin ook de bestemming en het 
gebruik van de pastorie worden 
meegenomen. Op verzoek van de 
Amstelkerk is het tijdelijk afwijkend 
gebruik voor maximaal vijf jaar 
verlengd. Het bijbehorende 
parkeren zal op eigen terrein 
moeten worden opgelost. 

Vraag16: Klopt het dat bij de raming van de kosten de 
uitgaven voor de parkeerlocatie aan de Ambachtenstraat 
niet zijn opgenomen?

D66  Dat klopt. De geraamde kosten 
voor het inrichten van de locatie zijn 
wel genoemd in het raadsvoorstel. 
Als de raad besluit akkoord te gaan 
met het voorstel dan zal het 
ontwerp de komende periode 
worden uitgewerkt en in september 
aan de raad, met een 
investeringsvoorstel ter 
besluitvorming worden 
aangeboden.

Vraag17: Waar liggen de kavels 4331 en 4060? D66 Zie ook Fundamenten voor een 
groen, levendig centrum.



Vraag18: Welke vorm van participatie wordt voorzien 
voor de volgende fase? En zijn de kosten voor 
ondersteuning van de participatie ook meegenomen in 
het financiële overzicht?

D66 Voor het vervolgproces zal de 
komende maanden een analyse 
worden opgesteld wat er moet 
worden onderzocht, welke keuzes 
voorliggen, welke samenwerking 
passend is, welke belanghebbenden 
daarbij betrokken moeten worden 
en eventuele begeleiding wenselijk 
is.  Dit voorstel, inclusief het 
benodigd budget zal na de zomer 
aan de raad worden voorgelegd.
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Samenvatting
In september 2020 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het 
centrumgebied van Ouderkerk aan de Amstel. Het voorbereidingsbesluit heeft tot 
doel het tegengaan van ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven in het 
plangebied. Een voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar. Het 
besluit is in werking getreden op 25 september 2020. Dit betekent dat op 26 
september 2021 de bescherming daarvan komt te vervallen. Deze bescherming 
(aanhoudingsplicht) kan worden verlengd door het in procedure brengen van een 
bestemmingsplan of beheerverordening. Gezien de fase waarin het 
coproductieproces met betrekking tot het Centrumplan zich bevindt is dit nog niet 
aan de orde. Tot die tijd is de enige mogelijkheid om ongewenste ontwikkelingen te 
voorkomen het nemen van een nieuw voorbereidingsbesluit. Het 
voorbereidingsbesluit heeft betrekking op de gronden die in het geldende 
bestemmingsplan “Ouderkerk aan de Amstel” de bestemmingen “Centrum” en 
“Maatschappelijk” hebben. 

Wat is de voorgeschiedenis?
In september 2020 heeft de raad (voor de vierde keer) een voorbereidingsbesluit 
genomen voor het centrumgebied van Ouderkerk aan de Amstel. Dit besluit is op 26 
september 2020 in werking getreden.

Wat is er aan de hand?
In 2013 is het vigerende bestemmingsplan “Ouderkerk aan de Amstel” door de raad 
vastgesteld. De gronden in het centrumgebied hebben grotendeels de bestemming 
‘Centrum’. Deze bestemming is ruim geformuleerd en biedt mogelijkheden tot het 
realiseren van zowel woningen, detailhandel, bedrijven als horeca. 
Om vanwege een nieuwe visie op het centrumgebied, de bestemming te kunnen 
wijzigen, dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. De  
bestemmingsplanprocedure wordt opgestart, nadat het (nieuwe) stedenbouwkundig 
ontwerp voor het gebied is opgesteld. De kans is aanwezig dat bepaalde, nu 
toegestane, mogelijkheden niet meer passen in de nieuwe visie op het centrumgebied.

Om in de tussenperiode te kunnen sturen op de ontwikkelingen in het gebied, kan een 
voorbereidingsbesluit worden genomen door de raad. 

Hoe werkt een voorbereidingsbesluit?
Met een voorbereidingsbesluit kunnen verzoeken en aanvragen voor 
omgevingsvergunningen aangehouden worden, totdat duidelijk is of het plan past in 
het nog op te stellen bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders 
kan binnengekomen initiatieven aanhouden totdat de termijn van het 
voorbereidingsbesluit vervalt (één jaar). Daarna dient het college alsnog een besluit te 
nemen over het initiatief, tenzij op dat moment een bestemmingsplan in procedure is 
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gebracht. Het is een wettelijk planologisch middel om initiatieven aan te kunnen 
houden en op een later moment te kunnen toetsen. De gedachte hierachter is dat op 
een later moment meer duidelijkheid bestaat over de wenselijkheid van het 
binnengekomen initiatief op basis van een nieuwe visie voor het gebied. Er zijn geen 
risico’s verbonden aan het nemen van een voorbereidingsbesluit. Een 
voorbereidingsbesluit is juist bedoeld om risico’s van ongewenste ontwikkelingen 
zoveel mogelijk te voorkomen.

De geldigheidsduur van een voorbereidingsbesluit bedraagt één jaar vanaf de dag na 
publicatie daarvan. Het huidige voorbereidingsbesluit voor het centrumgebied vervalt 
op 26 september 2021. Dit betekent dat dan de aanhoudingsplicht die een dergelijk 
besluit met zich meebrengt komt te vervallen. Alsdan zal een besluit genomen moeten 
worden op de aangehouden (bouw)aanvragen die tussen 26 september 2020 en 26 
september 2021 zijn ingediend. 

Wat gaan we doen?
Voorgesteld wordt om wederom voor het centrum van Ouderkerk aan de Amstel een 
voorbereidingsbesluit te nemen om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen te 
voorkomen voor de duur van één jaar. Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op 
de centrumgebied met gronden die vallen onder de ruime bestemmingen ‘Centrum’ en 
‘Maatschappelijk’, zie bijlage voor het gebied.

Waarom dit centrumgebied?
Het huidige bestemmingsplan heeft voor het centrumgebied voornamelijk de 
bestemming ‘Centrum’. Deze bestemming is ruim geformuleerd en biedt 
mogelijkheden tot het realiseren van woningen, detailhandel, bedrijven en horeca. Het 
is voorstelbaar dat sommige gebieden in het centrum meer specifiek bestemd gaan 
worden. Onder het voorbereidingsbesluit vallen daarom enkel de gronden met de 
ruime bestemming ‘Centrum’ en ‘Maatschappelijk’. De openbare weg en grond voor 
parkeren en verkeer valt daarom niet onder het voorbereidingsbesluit. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Nieuwe verzoeken en aanvragen voor omgevingsvergunningen die na 25 september 
2021 worden ingediend bij de gemeente, kunnen alleen worden aangehouden indien 
er opnieuw een voorbereidingsbesluit wordt genomen. De raad is hiervoor bevoegd 
gezag. Een voorbereidingsbesluit kan ieder jaar opnieuw genomen worden. Normaliter 
wordt een voorbereidingsbesluit genomen, voorafgaand aan het opstellen van een 
bestemmingsplan. Met het (tijdig) ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan 
duurt de aanhoudingsplicht voort. Op die manier behoudt de gemeente invloed op de 
plannen en kan planologisch gestuurd worden of de initiatieven die binnenkomen wel 
of niet in lijn zijn met de ambities en het op te stellen nieuwe bestemmingsplan.

In december 2019 is het ambitiedocument gereedgekomen. Dit is in februari 2020 
gepresenteerd aan de raad. Daarin zijn kort gezegd de volgende (deel)ambities 
opgenomen:

1. De ontmoetingsfunctie van het centrum, de huiskamer van alle Ouderkerkers, 
behouden en versterken

2. Meer ruimte om te verblijven
3. Verduurzamen van het historisch karakter

Op basis daarvan heeft de Kerngroep algemene uitgangspunten voor de inrichting van 
het Centrumgebied opgesteld. Deze zijn in september 2020 door de raad vastgesteld. 
Vervolgens zijn de ambities en uitgangspunten in de vorm van een Schetsontwerp 
uitgewerkt. Dit Schetsontwerp wordt in mei aan het college en in juni aan de raad 
voorgelegd.
Na afronding van het stedenbouwkundig ontwerp zal een ontwerpbestemmingsplan 
worden opgesteld en ter inzage worden gelegd. . Het ligt niet in de verwachting dat dit 
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binnen de geldigheidsduur van het huidige voorbereidingsbesluit zal gebeuren. Dit 
betekent dat op 26 september 2021 de beschermende werking/aanhoudingsplicht 
komt te vervallen. Een nieuw voorbereidingsbesluit verlengt de aanhoudingsplicht niet, 
dit in tegenstelling tot een (ontwerp)bestemmingsplan.

Wat hebben we hiervoor nodig?
NVT

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Het voorbereidingsbesluit wordt gepubliceerd in het Weekblad voor Ouder-Amstel, in 
de Staatscourant en op ruimtelijkeplannen.nl. Het besluit wordt voor eenieder ter 
inzage gelegd. Bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit is niet mogelijk. Wel 
staat rechtsbescherming open tegen besluiten die zijn genomen op basis van het 
voorbereidingsbesluit, bijvoorbeeld op een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Wat is het vervolg?
Het voorbereidingsbesluit zal op 26 september 2021 in werking treden. Dit is op de 
dag na de publicatie, voor de duur van één jaar. 
Op het moment dat dit voorbereidingsbesluit volgend jaar vervalt en er nog geen 
bestemmingsplanprocedure is gestart, zal uw raad opnieuw worden voorgesteld een 
voorbereidingsbesluit te nemen.
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2021 nummer 
2021/30

BESLUIT :

1.Te bepalen dat voor het gebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende kaart ‘voorbereidingsbesluit Centrumplan Ouderkerk’, een 
herziening van het bestemmingsplan ‘Ouderkerk aan de Amstel’ wordt 
voorbereid;

2.Te bepalen dat:
a. het verboden is het gebruik van de in dit besluit begrepen grond of 

bouwwerken te wijzigen dan wel sloop of (ver)bouwwerkzaamheden van 
bouwwerken uit te voeren met uitzondering van werkzaamheden ten 
dienste van gewoon onderhoud;

b. burgemeester en wethouders voor werkzaamheden ontheffing kunnen 
verlenen van het bepaalde onder a. wanneer de werkzaamheden dan 
wel het gebruik niet strijdig is met het toekomstige bestemmingsplan;

     3. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na 
kennisgeving daarvan.

Ouder-Amstel

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

Mevr. L.W.F. Orscek-
Moolenaar

Mevr. J. Langenacker
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gemeente Ouder-Amstel

kaart voorbereidingsbesluit

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

Datum 5 juli 2017 Schaal 1:2000
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Technische vragen commissie grote projecten van 15 juni 2021
Agendapunt/onderwerp: 
 

Fractie  Antwoord:   

Voorbereidingsbesluit centrumgebied
Vraag1: Het voorbereidingsbesluit is is bedoeld om 
verzoeken en aanvragen voor omgevingsvergunningen te 
kunnen aanhouden om te beoordelen of deze past in het op 
te stellen bestemmingsplan. Kan het college aangeven 
hoeveel verzoeken/aanvragen er in het afgelopen jaar – 
vanaf in werking treden van het lopende 
voorbereidingsbesluit – bij de gemeente zijn binnengekomen 
die aangehouden moesten worden? En wat er met deze 
verzoeken/aanvragen is gebeurd (afgewezen, goedgekeurd, 
etc.)?

 VVD Er zijn het afgelopen jaar geen 
aanvragen binnengekomen die 
moesten worden aangehouden.

Vraag 2: Wat is de reden om dit voorbereidingsbesluit nu al 
te nemen terwijl het in september pas vervalt aangezien er 
nu nog diverse ontwikkelingen in het Centrumplan zijn die 
uitgevoerd moeten worden?

 OAA Het huidige 
voorbereidingsbesluit vervalt 
op 26 sept 2021. De eerste 
raadsvergadering na de zomer 
is op 30 sept. Het zou in de 
tussentijd mogelijk zijn om 
aanvragen te doen die dan niet 
aangehouden kunnen worden.
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