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1 Aanleiding 

1.1  Achtergrond

In de gemeentelijke visie op commerciële voorzieningen (Seinpost 2010) 
en eerder onderzoek (Goudappel 2008) is als actiepunt de 
schaalvergroting én verplaatsing van de supermarkt Albert Heijn naar 
een nieuwe locatie in Bennebroek opgenomen. Redenen hiervoor zijn de 
geringe winkelruimte en de verkeer- en parkeerproblemen op de huidige 
locatie. Dit onderzoek is ook uitgevoerd vanwege de uitbreidingswensen 
van Albert Heijn, maar moet in een breder kader worden geplaatst. De 
facto betreft het een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid 
van een nieuwe supermarktlocatie in Bennebroek. 
 

1.2  Vraagstelling 

Voor een supermarktlocatie in Bennebroek zijn vijf nieuwe locaties in 
beeld: Anemonenplein, Geestgronden, Geitenwei, Tennispark en 
Gemeentehuis. Schaalvergroting op de huidige locatie van Albert Heijn 
aan de Schoollaan is in dit onderzoek als ’nuloptie’ opgenomen. De 
gemeente Bloemendaal heeft Seinpost gevraagd om de vijf nieuwe 
locaties en de huidige supermarktlocatie aan de Schoollaan tegen elkaar 
af te wegen. 
 

1.3  Programma van Eisen 

Om een vergelijking mogelijk te maken is een Programma van Eisen 
(PvE) voor de locaties opgesteld: 
− een supermarkt ‘onder één dak’ samengesteld uit een supermarkt 

van circa 1.200 – 1.300 m² WVO1, een slijterij en een drogisterij 
(samen circa 300 m² WVO); 

− het gezamenlijke ruimteclaim van deze winkels is ongeveer 2.100 
m² bebouwd oppervlak (exclusief parkeerplaatsen); 

− 75 parkeerplaatsen voor de winkels uitgaande van een 
parkeernorm van 3,5 parkeerplaatsen per 100 m² BVO; 

− inpandig laden en lossen waarmee geluidsoverlast voor de 
omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen; 

− rekening houden met alternatieve kostendragers. 
 
Het uitgangspunt is de vergroting van een bestaande supermarkt. Met 
een uitbreiding van een bestaande supermarkt wordt binnen de kaders 
van de marktruimte voor supermarkten (maximale uitbreidingsruimte 
circa 600 m² WVO, Seinpost 2010) gebleven. Markttechnisch is slechts 
een uitbreiding van een bestaande supermarkt haalbaar en geen 
toevoeging van een nieuwe supermarkt in Bennebroek is omdat 
daarvoor te weinig marktruimte is.

                                               
 
 
1 Winkelvloeroppervlak: het voor de consument toegankelijke deel van de winkel 
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2 Trends en ontwikkelingen 

2.1  Schaalvergroting versus afname 
supermarktaanbod 

De consument verwacht een compleet en gevarieerd aanbod in de 
supermarkt. Het gevolg is dat supermarkten steeds meer producten 
aanbieden. Supermarktformules streven naar schaalvergroting, zodat 
een breed pakket aan producten kan worden aangeboden in een ruim 
opgezette winkelomgeving. Het gemiddelde assortiment is de afgelopen 
jaren sterk toegenomen. Winst wordt behaald uit relatief lage marges en 
hoge omloopsnelheden. De ondergrens voor een fullservice supermarkt 
is al snel 1.200 m² WVO. Deze ‘moderne maat’ ziet Seinpost 
tegenwoordig ook terug bij supermarkten in dorpscentra. Het aantal 
supermarkten is tussen 2005 en 2010 afgenomen van 4.518 naar 4.332 
vestigingen. In dezelfde periode is het winkeloppervlak per 
supermarktvestiging toegenomen van 769 m² WVO naar 866 m² WVO. 
De verwachting is dat de trend van schaalvergroting en minder 
vestigingen zich zal doorzetten (HBD 2011).   
In het algemeen wordt een afname van de koopkrachtbinding in 
dorpscentra geconstateerd. De mobiliteit is de afgelopen decennia 
enorm toegenomen zodat de consument voldoende alternatieven heeft 
indien het aanbod niet bevalt. Tegelijkertijd kunnen supermarkten meer 
klanten van buitenaf trekken als ze ‘op de route’ liggen voor doorgaand 
verkeer. 
 

2.2  Supermarktlocaties: goed bereikbaar en 
voldoende parkeergelegenheid 

De consument wil snel en efficiënt boodschappen kunnen doen, het liefst 
in de directe woonomgeving. Een goede bereikbaarheid per auto en fiets 
en voldoende (gratis) parkeerplaatsen zijn voor supermarkten 
belangrijke randvoorwaarden. In het verlengde hiervan begint 

bevoorrading een steeds prominentere rol in te nemen. Lastige 
bereikbaarheid, parkeren en bevoorrading kunnen (naast de vraag om 
meer schaalgrootte en een lager huurprijsniveau) voor supermarkten 
redenen zijn zich te verplaatsen uit dorpscentra naar perifeer gelegen 
locaties.  

2.3  Belang supermarkt voor speciaalzaak 

In de kleinere dorpscentra met een lokale verzorgingspositie zoals in 
Bennebroek zijn én blijven supermarkten de grote publiekstrekkers. Een 
doorsnee supermarkt trekt zo’n 10.000 klanten per week. Steeds meer 
dagelijkse boodschappen worden bij de supermarkt gedaan. Inmiddels 
komt van elke bestede euro aan dagelijkse boodschappen 80 cent bij de 
supermarkt terecht. Na de melkboer en groenteman neemt de laatste 
jaren ook het aantal bakkers en slagers af. Vanwege de grote 
klantenstroom die een supermarkt op de been brengt kunnen verszaken 
het best naast de supermarkt zijn gevestigd. De speciaalzaak is beter af 
met een grote supermarkt naast zich – ook al heeft deze een 
overlappend aanbod met de speciaalzaken – dan een kleine supermarkt, 
omdat een grote supermarkt veel meer klanten trekt. Als de 
speciaalzaak naast de supermarkt ligt is het combinatiebezoek 70%, dit 
percentage daalt snel als de supermarkt meer dan 100 meter weg of uit 
het zicht ligt (DTNP 2011). 
 
De genoemde afname van speciaalzaken is ook in Bennebroek zichtbaar. 
Uit onderzoek blijkt dat weinig speciaalzaken in Bennebroek animo 
hebben zich te verplaatsen naar een nieuw winkelcentrum met een 
supermarkt. De reden is dat veel ondernemers tevens pandeigenaar zijn 
en (op korte termijn) financiële schade zouden lijden indien in een nieuw 
winkelcentrum een pand gehuurd moet worden (Goudappel 2008 en 
Seinpost 2010).  
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2.4  Doorvertaling naar de lokale situatie 

Doorvertaling van de genoemde trends en ontwikkelingen naar 
Bennebroek betekent dat het gemeentebestuur het beste kan streven 
naar supermarkten met een moderne maat op een locatie met 
voldoende ruimte in de dorpskern om: 
1. de marktpositie van de supermarkten en speciaalzaken op de lange 

termijn veilig te stellen en zodoende het voorzieningenniveau, de 
leefbaarheid en werkgelegenheid in stand te houden; 

2. de knelpunten met de bevoorrading, de bereikbaarheid en het 
parkeren te verhelpen. 

 
De huidige supermarkten Spar en Albert Heijn hebben beide een beperkt 
oppervlak. Voor de Sparformule (gevestigd op circa 250 m² WVO) is dit 
minder een probleem dan voor Albert Heijn (gevestigd op 660 m² WVO). 
Kenmerkend voor de Sparformule zijn de kleine winkels met een beperkt 
assortiment. Spar afficheert zich als buurtsuper in de kleinere kernen 
(www.spar.nl). Albert Heijn daarentegen is een fullservice formule die 
het moet hebben van een breed en diep aanbod in een ruim opgezette 
winkelomgeving.  
 
In Bennebroek is een moderne en ruime fullservice supermarkt nodig 
om de consumenten voldoende keuze te bieden. Zonder de positionering 
van een volwaardige fullservice supermarkt in Bennebroek zullen de 
bestedingen aan dagelijkse boodschappen gestaag weglekken naar 
omliggende kernen met ruimere supermarkten (en een ruimer aanbod)2. 
De huidige fullservice supermarkt beschikt over onvoldoende ruimte om 
de functie als volwaardige fullservice supermarkt te behouden. 
Vergroting van het oppervlak is een must om klanten te behouden. Het 
beperkte winkeloppervlak van de Albert Heijn kan voor de exploitant 
reden zijn de winkel op termijn te sluiten wegens een gebrek aan 

                                               
 
 
2 Alternatieve aankooplocaties zijn Heemstede en Hillegom 

toekomstperspectief. 
Een tweede reden om te streven naar een ruime locatie voor deze 
supermarkt is een verbetering van de randvoorwaarden (goede 
bereikbaarheid, voldoende parkeerplaatsen en makkelijke 
bevoorrading). Als aan deze randvoorwaarden niet voldaan wordt is de 
kans ook aanwezig dat de supermarkt op den duur uit Bennebroek 
vertrekt.  
 
In de verdere uitwerking wordt uitgegaan van een schaalvergroting van 
Albert Heijn. Toevoeging van een nieuwe supermarkt is geen optie, 
daarvoor is te weinig marktruimte. 
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3 Locatiescan 

De locaties die in dit onderzoek worden gescand zijn de huidige Albert 
Heijn locatie aan de Schoollaan, Anemonenplein, Geestgronden, 
Geitenwei, Tennispark en Gemeentehuis. De locatie Tennispark was 
oorspronkelijk geen potentiële vestigingslocatie voor dit onderzoek. 
Besloten is deze locatie in een later stadium toe te voegen.  
 
Figuur 3.1 huidige supermarktlocaties en potentiële nieuwe 
supermarktlocaties 

Bron: Seinpost Adviesbureau BV 

 
 

De locaties zijn  gescand op geschiktheid als supermarktlocatie op grond 
van het Programma van Eisen. De locaties zijn door een Seinpost team 
bezocht en beoordeeld op diverse aspecten. Tevens zijn de relevante 
beleidsdocumenten voor de locaties bestudeerd. Het resultaat is een 
SWOT3 analyse per locatie. 
  

                                               
 
 
3 Strenths, Weaknesses, Opportunities en Threaths, ofwel sterkten, zwakten, kansen en 

bedreigingen 
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0. Albert Heijn Schoollaan 
De huidige Albert Heijn supermarkt is gevestigd aan de Schoollaan. Het 
oppervlak van de locatie supermarkt inclusief parkeerterrein is circa 
2.000 m² groot. 
 

Figuur 1.2 Albert Heijn aan de Schoollaan 

 

 
De supermarkt ligt in een woonbuurt centraal in Bennebroek. Aan de 
overzijde van de supermarkt zijn de slijter Gall&Gall en drogisterij DIO 
gevestigd. De supermarkt is vrij recent gemoderniseerd. Het 
parkeerterrein is in eigendom van de supermarktondernemer en heeft 
circa 40 parkeerplaatsen.  

Figuur 1.3 sfeerimpressie Albert Heijn 

 

 
De centrale ligging in de kern is gunstig, hiermee heeft de supermarkt 
een functie voor de hele kern. Het pand is in eigendom van de 
supermarktexploitant. 
Het winkelprogramma is op deze locatie echter niet of nauwelijks te 
realiseren. De huidige supermarkt kan – zonder omliggende gebouwen 
te slopen – alleen in een smalle strook in de richting van het 
parkeerterrein uitbreiden, zodat een langgerekte ‘L-vormige winkel’ 
ontstaat. Winkeltechnisch is dat bijzonder onwenselijk en daardoor een 
weinig reële veronderstelling. 
De winkeluitbreiding gaat ten koste van het parkeerterrein. Voor het 
parkeren zal een ondergrondse parkeeroplossing of een parkeerdek 
boven de winkel moeten komen. Gezien de geringe ruimte en de hoge 
kosten die hiermee gemoeid zijn lijkt dit geen reële oplossing. 
Daarnaast verslechtert de huidige matige bereikbaarheid verder bij een 
schaalvergroting van Albert Heijn. Een supermarkt als Albert Heijn 
verkoopt een breed assortiment. Het gevolg is dat de winkel onder 
andere door grote vrachtwagens (vaak minimaal 15 meter lang) wordt 
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bevoorraad. De omliggende infrastructuur is niet ingericht op de 
afwikkeling van dergelijke verkeersstromen waardoor overlast ontstaat 
voor omwonenden. 
Kortom, een schaalvergroting op de huidige locatie stuit op tal van 
praktische bezwaren. Een vergroting van de supermarkt leidt tot 
maatschappelijke weerstand.  
 

STERKTES ZWAKTES

− centrale ligging in 
verzorgingsgebied 

− locatie heeft een 
detailhandelsbestemming 
waardoor uitbreiding in 
beginsel planologisch 
mogelijk is 

− onvoldoende fysieke ruimte 
voor supermarktuitbreiding 
en parkeren 

− verdere verslechtering 
bereikbaarheid levert 
verkeersoverlast in de wijk 
op 

− niet of nauwelijks synergie 
winkels Zwarteweg 

  

KANSEN BEDREIGINGEN

 − complexe inpassing kan 
leiden tot hoge 
realisatiekosten 

− grote kans op 
maatschappelijke weerstand 

− complexe parkeeroplossing  
zet financiële haalbaarheid 
onder druk 

 
1. Anemonenplein 
Op de hoek van de Hyacintenlaan en de Zwarteweg is het 
Anemonenplein gelegen. De oppervlakte van het perceel is circa 2.000 
m² groot.  

Figuur 1.4 Plangebied Anemonenplein 

 

De locatie bestaat uit een parkeerterrein, speelplaats en de 
aangrenzende groenzone. Deze strook is langgerekt en tussen de 10 en 
30 meter breed. Het parkeerterrein wordt in de huidige situatie gebruikt 
door de wijkbewoners uit de aangrenzende woonbuurten en bezoekers 
van de winkelvoorzieningen aan de Zwarteweg. Op een doordeweekse 
ochtend was het parkeerterrein voor circa 75% bezet. In de 
aangrenzende woonbuurten ontbreekt het aan voldoende parkeerruimte 
voor bewoners en bezoekers op eigen terrein, waardoor zij gebruik 
maken van het Anemonenplein.  
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Figuur 1.5 Sfeerimpressie Anemonenplein 

 

De relatie tussen de supermarkt en de winkels aan de Zwarteweg is op 
deze locatie sterk, de winkels aan Zwarteweg liggen letterlijk om de 
hoek. Het nadeel voor de kern Bennebroek als geheel is dat de 
winkelvoorzieningen in Bennebroek vrijwel volledig aan de westkant van 
de Rijksweg komen te liggen. De ligging nabij de Rijksweg is op zichzelf 
gunstig om aan- en afvoer van consumenten en bevoorrading af te 
wikkelen. Knelpunt is echter de huidige overbelaste capaciteit op de 
aan- en afvoerroute van de supermarkt, de kruising 
Rijksweg/Zwarteweg. De bereikbaarheid zal met de 
verkeeraantrekkende werking van een supermarkt alleen maar 
verslechteren. De huidige infrastructuur in de wijk is niet ingericht op de 
afwikkeling van de hoeveelheden autoverkeer en vrachtverkeer 
(bevoorrading) die een supermarkt aantrekt. 
Het PvE is op de smalle strook niet te realiseren aangezien de benodigde 
ruimte ontbreekt. Daarnaast is een langgerekte en smalle strook 
stedenbouwkundig en winkeltechnisch niet gewenst. 
Het parkeren zal met ondergrondse parkeerplaatsen of een parkeerdek 
moeten worden opgelost. Dergelijke constructies zijn in dorpscentra niet 
gebruikelijk en (financieel) niet aan te bevelen.  
Een supermarkt op deze locatie zal naar verwachting stuiten op grote 
maatschappelijke weerstand vanuit de omgeving. Zeker omdat ook een 
oplossing moet worden gevonden voor de bewonersparkeerplaatsen die 

zullen verdwijnen.  
Het terrein ligt binnen de dorpenzone zoals in de Structuurvisie 
Bloemendaal is opgenomen, waardoor een supermarktontwikkeling in 
beginsel planologisch mogelijk is. 
 

STERKTES ZWAKTES

− sterke synergie met winkels 
Zwarteweg 

− er hoeven geen gebouwen te 
worden verplaatst 

− alle gronden zijn in 
eigendom van de gemeente 

− planologisch inpasbaar 
volgens gemeentelijke 
structuurvisie 

− onvoldoende fysieke ruimte 
voor winkelvoorzieningen en 
parkeren 

− verdere verslechtering 
bereikbaarheid levert 
verkeersoverlast in de wijk 
op 

− compensatie huidige 
parkeerplaatsen 

− volledige concentratie 
winkels westkant Rijksweg  

KANSEN BEDREIGINGEN

− grote kans op 
maatschappelijke weerstand 

− complexe inpassing kan 
leiden tot hoge 
realisatiekosten 

− dure parkeerplaatsen zetten 
financiële haalbaarheid 
onder druk 

 
2. Geestgronden 
De locatie Geestgronden ligt direct aan de Rijksweg N208 richting 
Hillegom. Het deel van de locatie dat in aanmerking komt voor dit 
onderzoek is circa 4.500 m². 
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Figuur 1.6 Plangebied Geestgronden 

 

In het verleden zijn meerdere studies uitgevoerd naar een eventuele 
herontwikkeling van de Geestgronden. Op het terrein staan diverse 
opstallen die in eigendom zijn van GGZ in Geest. Het gearceerde deel 
(fig. 1.6.) zou herontwikkeld kunnen worden tot supermarktlocatie. De 
locatie ligt in een groene omgeving met aan twee zijden 
appartementencomplexen. 

Figuur 1.7 Sfeerimpressie Geestgronden 

 

De locatie ligt aan de rand van de kern van Bennebroek en daarmee 
decentraal in het verzorgingsgebied. Ook voor deze locatie geldt dat de 
winkelvoorzieningen geconcentreerd worden aan de westzijde van de 
Rijksweg. De supermarkt zal solitair functioneren en geen relatie hebben 
met de winkels aan de Zwarteweg. 
De bereikbaarheid voor autoverkeer is met een directe op- en afrit aan 
de Rijksweg goed. De Rijksweg lijkt op deze locatie over voldoende 
capaciteit te beschikken om de verkeersstromen af te wikkelen. De 
locatie ligt ‘op de route’ voor doorgaand noord/zuid verkeer via de 
Rijksweg. Op piekmomenten tijdens spitstijden kan in- en uitvoegend 
verkeer echter leiden tot filedruk. 
Vrij recent (2008) is door GGZ een verkennende planstudie uitgevoerd 
naar de herontwikkeling van de gronden, waarbij onder andere sprake 
was van een supermarkt. Deze plannen zijn niet uitgevoerd omdat 
omwonenden hier destijds tegen geprotesteerd hebben vanwege 
aantasting van het woongenot.  
De indruk bestaat dat de afstemming tussen de gemeente en de 
eigenaar over het proces van eventuele herontwikkeling van de gronden 
voor verbetering vatbaar is. Het is daarmee de vraag op welke termijn 
de locatie beschikbaar komt voor een supermarkt. In de Structuurvisie 
Bloemendaal (Thema VII: leven, bouwen en wonen) wordt de 
ontwikkeling van de locatie met kleinschalige woningbouw als wenselijk 



 

 

16 

gezien. Hierbij geldt een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op het 
terrein. Hoewel versterking van het voorzieningenniveau in de 
Structuurvisie Bloemendaal als ruimtelijk uitgangspunt wordt genoemd 
is het niet geheel duidelijk of een supermarkt tot de mogelijkheden 
behoort. 
 

STERKTES ZWAKTES

− goed bereikbaar direct aan 
Rijksweg 

− voldoende fysieke ruimte 
voor winkelvoorzieningen en 
parkeren  

− ligging ‘op de route’ 
noord/zuid 

− planologisch inpasbaar 
volgens gemeentelijke 
structuurvisie (onder 
voorbehoud) 

− decentrale ligging in het 
verzorgingsgebied 

− supermarktgebied past 
minder goed in rustige en 
groene omgeving 

− niet of nauwelijks synergie 
met winkels Zwarteweg 

− volledige concentratie 
winkels westkant 
Rijksstraatweg 

KANSEN BEDREIGINGEN

 − planvorming afhankelijk van 
vele externe factoren met 
onduidelijk perspectief 

− grote kans op 
maatschappelijke weerstand 

 
3. Geitenwei 
De Geitenwei ligt op de hoek van het knooppunt Binnenweg/Schoollaan 
en Bennebroekerlaan/Meerweg. Het beoogde terrein heeft een 
oppervlakte van circa 4.500 m2. 

Figuur 1.8 Plangebied Geitenwei 

 

Geitenwei is een markante locatie met historische betekenis, het maakte 
deel uit van de historische dorpsstructuur met een kerk en begraafplaats 
(Gemeente Bloemendaal, 2003). Het terrein wordt in de huidige situatie 
gebruikt als parkeerterrein, groenweide en evenemententerrein. Het 
parkeerterrein wordt gebruikt door bezoekers van de voorzieningen aan 
de Bennebroekerlaan en de woningen aan de overzijde van de 
Binnenweg. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de 
Hervormde kerk en het Jachthuis. De Bennebroekertrekvaart en de 
Bennebroekerlaan vormen de scheiding met de oude dorpskern. 
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Figuur 1.9 Sfeerimpressie Geitenwei 

 

De locatie ligt centraal in de kern en strategisch ten opzichte van de 
woonbuurten Glip en Zwaanshoek. De supermarktexploitant heeft in een 
eerder stadium een planstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden op de 
locatie Geitenwei. In een eerdere studie heeft ook de gemeente deze 
locatie als voorkeur voor een supermarkt aangemerkt (2003). Op de 
locatie is voldoende ruimte voor een supermarkt inclusief parkeren.  
Sterke punten van de locatie Geitenwei zijn de ligging ‘op de route’ aan 
de noord/zuid en oost/west verbinding en het feit dat het om een – voor 
de consument herkenbare – zichtlocatie gaat.  
De bereikbaarheid en ontsluiting voor het autoverkeer en de 
bevoorrading van de supermarkt zijn goed. Om de verkeersaanzuigende 
werking van de supermarkt te kunnen faciliteren lijkt een aanpassing 
van de omliggende infrastructuur wenselijk. Nader verkeersonderzoek 
zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen. De Binnenweg is tevens 
een belangrijke ontsluitingsweg voor auto- en busverkeer naar de 
speeltuin Linnaeushof (‘n toeristische trekker), Dat kan  op 
piekmomenten knelpunten voor de bevoorrading opleveren. 
De locatie ligt ongeveer even ver van de winkels aan de Zwarteweg als 
de huidige supermarkt. Hierbij geldt dat alle winkels aan de oostkant 
van de Rijksweg vanwege de fysieke barrière die de Rijksweg vormt, 
perifeer liggen ten opzichte van de Zwarteweg. 
 

Het belangrijkste zwakke punt van deze locatie is de ligging buiten de 
bebouwde omgeving. De locatie wordt aangeduid met ‘behoud cultureel 
landschap’ in de provinciale Structuurvisie Noord-Holland 2040. In de 
gemeentelijke Structuurvisie Bloemendaal ligt het gebied buiten de 
dorpenzone en daarmee buiten het opvanggebied voor ruimtelijke 
ontwikkelingen (thema VII: leven, bouwen en wonen).  
 

STERKTES ZWAKTES

− centrale en strategische 
ligging in verzorgingsgebied 

− uitstekende ontsluiting aan 
knooppunt van invalswegen 
en daarmee ‘op de route’ 
voor doorgaand verkeer 

− ligging aan een zichtlocatie 
− voldoende fysieke ruimte 

voor winkelvoorzieningen en 
parkeren  

− locatie is leeg, er hoeven 
geen gebouwen te worden 
verplaatst 

− locatie in eigendom van de 
gemeente 

− voor deze locatie is door 
diverse partijen redelijk wat 
‘voorwerk’ gedaan 

− planologische restricties in 
structuurvisies provincie en 
gemeente 

− compensatie gebruik huidige 
parkeerplaatsen 

− niet of nauwelijks synergie 
met winkels Zwarteweg 

KANSEN BEDREIGINGEN

− enige kans op 
maatschappelijke weerstand 

− mogelijk aanpassingen 
omringende  infrastructuur 
nodig om bereikbaarheid te 
faciliteren 

 
4. Tennispark 
Aan de noordkant van Bennebroek ligt het tennispark van 
tennisvereniging T.V.B. Binnenweg. De locatie ligt ten noorden van de 
Geitenwei richting De Glip en is circa 4.000m² van omvang.  
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Figuur 1.10 Plangebied tennispark 

 

Om op deze locatie een supermarktgebied te kunnen realiseren zullen 
het clubhuis en twee tennisbanen verplaatst moeten worden.  
Vestiging van een supermarktgebied op deze locatie betekent een 
ontwikkeling die minder passend is in de lokale context. De locatie ligt 
aan een noord/zuid verbinding buiten de bebouwde omgeving in het 
groen. De vraag is of een winkelgebied gewenst is in deze groene 
omgeving. De locatie ligt – hoewel centraal in het verzorgingsgebied – 
buiten de bebouwde omgeving.  
Knelpunt is dat de piekbelasting van de parkeervraag voor de 
tennisbanen en de supermarkt op hetzelfde moment ligt, op zaterdag en 
zondag. Omwonenden krijgen op deze momenten te maken met flink 
wat verkeer. 

 
De ontsluiting voor autoverkeer en bevoorrading vanaf de Binnenweg is 
net als bij de locatie Geitenwei goed. Het parkeren kan op eigen terrein 
plaatsvinden. 
Voor de locatie gelden dezelfde planologische beperkingen in de 
provinciale en gemeentelijke structuurvisies als voor de locatie 
Geitenwei geldt. 
  

STERKTES ZWAKTES

− goede ontsluiting via 
noord/zuid route 

− voldoende fysieke ruimte 
voor winkelvoorzieningen en 
parkeren 

− ligging buiten de bebouwde 
kom 

− verplaatsing twee 
tennisbanen en clubhuis 
nodig 

− niet of nauwelijks synergie 
met winkels Zwarteweg 

− supermarkt past minder in 
groene omgeving 

− piekbelasting verkeer- en 
parkeren tennispark en 
supermarkt op hetzelfde 
moment (weekend) 

− planologische restricties in 
provinciale en gemeentelijke 
structuurvisies 

KANSEN BEDREIGINGEN

− enige kans op 
maatschappelijke weerstand 

− afhankelijk van medewerking 
tennisvereniging 

 
5. Gemeentehuis 
Het kantoor aan de Bennebroekerlaan is  sinds de fusie met de 
gemeente Bloemendaal in 2009 niet meer in gebruik als zelfstandig 
gemeentehuis. De omvang van het plangebied is circa 2.500m².  
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Figuur 1.11 Plangebied Gemeentehuis 

 

In het voormalige gemeentehuis zijn de dienst Gemeente Belastingen, 
de dienst Welzijn Bloemendaal en een gemeenteloket gevestigd. Verder 
worden er tentoonstellingen gehouden en maakt de politie gebruik van 
een deel van het pand. 

Figuur 1.12 Sfeerimpressie Gemeentehuis 

 

Het PvE is op deze locatie niet te realiseren aangezien er te weinig 
ruimte voor is. Het parkeren op een parkeerdek of ondergronds moeten 
gebeuren. Het parkeren op het terrein aan de overzijde van de 
Bennebroekerlaan is om meerdere redenen geen optie voor 
supermarktbezoekers. 
De nabijgelegen kruising Bennebroekerlaan/Rijksweg kampt met een 
overbelasting in de spits (in de avondspits richting de kruising 
Rijksweg). Verkeerskundig is het niet verantwoord de 
verkeersbewegingen van een supermarkt hier aan toe te voegen 
(Hosper 2010). De bevoorradingssituatie is dan ook verre van ideaal. 
Voor een ontsluiting naar het zuiden is er geen goed alternatief.  
De maatschappelijke weerstand bij de direct omwonenden zal om 
meerdere redenen naar verwachting groot zijn. Ten eerste leidt een 
massief bouwblok tot een aantasting van de beeldkwaliteit van de ruim 
opgezette omgeving. Ten tweede verslechtert de verkeerssituatie verder 
waardoor de al aanwezige verkeersoverlast alleen maar verder 
toeneemt. Ten derde leidt een eventueel tekort aan parkeerplaatsen tot 
parkeeroverlast in de achterliggende wijk. 
Hoewel de locatie relatief dichtbij de speciaalzaken aan de Zwarteweg 
ligt zal het combinatiebezoek tussen de supermarkt en de winkels aan 
de Zwarteweg tegenvallen. De locatie ligt niet pal naast (<100 meter) 
en niet in het zicht van de speciaalzaken aan de Zwarteweg zodat het 
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combinatiebezoek tussen beide locaties niet groot zal zijn (zie ook hfst. 
2). Daarnaast is de Rijksweg een fysieke barrière. 
De beschikbaarheid van de gemeentehuislocatie is afhankelijk van de 
voortgang waarmee de huidige functies kunnen worden uitgeplaatst. 
Onduidelijk is op welke termijn de locatie vrijkomt. 
De locatie ligt binnen de dorpenzone zoals in de Structuurvisie 
Bloemendaal is vastgelegd, waarmee ruimtelijke ontwikkelingen 
mogelijk zijn. In de gemeentelijke structuurvisie wordt vermeld dat 
woningen en een supermarkt op deze locatie tot de mogelijkheden 
behoren, maar dat het lastig is een nieuwe bestemming te vinden. 
Opgemerkt wordt dat het gebouw detonerend is met de omgeving. 
 

STERKTES ZWAKTES

− centrale ligging in 
verzorgingsgebied 

− planologisch inpasbaar 
volgens gemeentelijke 
structuurvisie 

− onvoldoende fysieke ruimte 
voor winkelvoorzieningen en 
parkeren 

− beperkte synergie met 
winkels Zwarteweg 

− verdere verslechtering 
bereikbaarheid levert 
verkeersoverlast in de wijk 
op 

− massieve bebouwing past 
stedenbouwkundig minder in 
de omgeving 

KANSEN BEDREIGINGEN

− verkoop gemeentehuis is 
financieel gunstig voor 
gemeente 

− het is onduidelijk wanneer 
de locatie beschikbaar komt 

− herinvulling van voormalige 
gemeentehuislocaties kan 
politie/bestuurlijk gevoelig 
traject zijn 

− dure ondergrondse 
parkeerplaatsen zetten 
financiële haalbaarheid 
onder druk 

− grote kans op 
maatschappelijke weerstand 
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4 Afwegingskader 

4.1  Toetsingscriteria 

De locaties worden afgewogen op grond van toetsingscriteria. Hieronder 
wordt verstaan in hoeverre de locaties voldoen aan de criteria van het 
beleid, haalbaarheid en locaties.  

1. Beleidskader: economisch kader (synergie tussen winkels), 
ligging in verzorgingsgebied, ruimtelijk kader 

2. Haalbaarheid: financieel, maatschappelijk, markt 
3. Locatie: ruimtelijke inpasbaarheid, fysieke uitbreidingsruimte, 

bereikbaarheid en parkeren,  beschikbaarheid locatie, ruimtelijke 
complexiteit 

 
Aan de toetsingscriteria wordt geen wegingsfactor toegekend om 
schijnnauwkeurigheid te voorkomen. Hieronder worden de criteria nader 
gemotiveerd. 
 
1. Beleidskader 
In de visie op commerciële voorzieningen (Seinpost 2010) wordt 
aangegeven dat supermarkten de belangrijkste publiekstrekkers zijn in 
dorpen. Idealiter zijn de dagelijkse winkels geconcentreerd in een 
compact winkelgebied (dorpshart) met supermarkten van voldoende 
omvang. Inwoners van Bennebroek hebben dan weinig reden om elders 
de dagelijkse aankopen te doen. De afstand tussen de supermarktlocatie 
en het bestaande cluster van speciaalzaken aan de Zwarteweg is bij 
voorkeur minimaal zodat het combinatiebezoek zo groot mogelijk is. Een 
tweede criterium is de ligging in het verzorgingsgebied. Idealiter liggen 
supermarktvoorzieningen centraal in de kern Bennebroek, zodat de 
supermarkt voor de hele kern een functie heeft en zo min mogelijk 
omzet weglekt. Een derde criterium is de mate waarop het PvE past 
binnen de ruimtelijke kaders van de provinciale structuurvisie 
(Structuurvisie Noord-Holland 2040) en de gemeentelijke structuurvisie 
(Structuurvisie Bloemendaal).  

 
2. Haalbaarheid 
De financiële haalbaarheid wordt bepaald door een inschatting van de 
kosten-baten verhouding op grond van het PvE. Indicatoren zijn de 
verwachte kosten voor grondaankoop, bouw (en eventuele 
parkeergarage of parkeerdek) en inrichting van de openbare ruimte. 
Onder maatschappelijke haalbaarheid wordt verstaan de mate waarin 
het project wel of niet weerstand zal oproepen bij bewoners in de directe 
omgeving en bij andere belanghebbenden. De marktruimte betreft de 
distributieve planologische uitbreidingsruimte voor supermarkten. 
 
3. Locatie 
Het eerste criterium is de ruimtelijke inpasbaarheid van het PvE op de 
betreffende locatie. In het PvE is 2.100 m² bebouwd oppervlak en zijn 
75 parkeerplaatsen opgenomen. Het tweede criterium de ruimte voor 
aanvullende dagelijkse specialisten die in de toekomst naast de 
supermarkt gevestigd willen zijn. Eventuele verplaatsing van dagelijkse 
speciaalzaken zal ten koste gaan van de speciaalzaken aan de 
Zwarteweg. Een derde criterium is de bereikbaarheid inclusief het 
parkeren. Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen op 
maaiveld zijn van belang opdat bezoekersstromen en bevoorrading goed 
afgewikkeld worden. Als vierde criterium is de beschikbaarheid van de 
locatie opgenomen. Tot slot is de ruimtelijke complexiteit van de 
locatieontwikkeling als criterium opgenomen. Hieronder wordt verstaan 
de sloop/nieuwbouw van opstallen, verplaatsing huidige functies, 
compensatie van parkeerplaatsen et cetera. Kortom, de factoren die 
ingebruikname van de locatie complex maken.  
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4.2  Toetsing locaties 

0. Schoollaan 
De locatie heeft als voordeel de centrale ligging en het feit dat het een 
detailhandelsbestemming heeft. De supermarkt heeft echter weinig tot 
geen synergie met de winkels aan de Zwarteweg. Het beoogde 
winkelprogramma in combinatie met de benodigde parkeerruimte, is op 
deze locatie niet inpasbaar. De fysieke ruimte voor de winkels is al even 
groot als de gehele locatie. Het parkeren zal ondergronds of op een 
parkeerdek moeten plaatsvinden. Dat is voor dorpsupermarkten niet 
gewoon terwijl het zeer de vraag is of voor deze oplossing voldoende 
ruimte voorhanden is. Tevens zet een dergelijke parkeeroplossing de 
financiële haalbaarheid onder druk. De bereikbaarheid en de 
bevoorradingssituatie zullen met een schaalvergroting van de 
supermarkt – en de daarmee gepaard gaande verkeersaanzuigende 
werking – verder verslechteren. Een vergroting van de supermarkt zal 
door de massieve bebouwing en verkeeroverlast waarschijnlijk tot grote 
maatschappelijke weerstand leiden.  
 
1. Anemonenplein 
Het voordeel van deze locatie is de geringe afstand tot het winkelcluster 
aan de Zwarteweg. De wisselwerking tussen de supermarkt en 
speciaalzaken zal naar verwachting groot zijn. De ligging is redelijk 
centraal in het dorp, waarbij wordt aangetekend dat het zwaartepunt 
van de winkelvoorzieningen volledig aan de westkant van de Rijksweg 
komt te liggen. Voor inwoners ten oosten van de Rijksweg liggen de 
winkelvoorzieningen – mede vanwege de overbelaste Rijksweg – relatief 
ver weg. Het gebied ligt binnen de zone voor ruimtelijke ontwikkelingen.  
Net als aan de Schoollaan is op het Anemonenplein onvoldoende ruimte 
om PvE te realiseren. Ook op deze locatie zou het parkeren ondergronds 
of op een dek opgelost moeten worden. De infrastructuur op deze locatie 
is niet geschikt voor de aan- en afvoer van verkeersstromen van een 
supermarkt. Het verdwijnen van de openbare parkeerplaatsen zal 
moeten worden gecompenseerd. Waarschijnlijk leidt deze variant tot 
grote maatschappelijke weerstand.  

 
2. Geestgronden 
Consumenten kunnen de locatie eenvoudig bereiken via de doorgaande 
weg. Op de locatie is volop ruimte het PvE te realiseren. Tevens is er 
ruimte om aanvullende dagelijkse speciaalzaken te huisvesten. De 
belangrijkste nadelen zijn de decentrale ligging in Bennebroek, de grote 
afstand tot de winkels aan de Zwarteweg, de verwachte 
maatschappelijke weerstand bij omwonenden en de onduidelijkheid over 
de beschikbaarheid van de locatie. Het ruimtelijk kader biedt wel 
mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen, al is het in de 
gemeentelijke structuurvisie niet geheel duidelijk of een supermarkt tot 
de mogelijkheden behoort. 
 
3. Geitenwei 
De centrale ligging in Bennebroek aan een knooppunt van invalswegen 
en op een zichtlocatie zijn de belangrijkste voordelen. De locatie is 
uitstekend bereikbaar voor consumentenverkeer en bevoorrading. De 
locatie ligt tevens ‘op de route’ voor doorgaand verkeer. Op de locatie is 
volop ruimte om het PvE te realiseren. Tevens is er strategische ruimte 
om eventueel aanvullende dagelijkse speciaalzaken te huisvesten. De 
gronden zijn nu leeg en in eigendom van de gemeente, wat financieel 
aantrekkelijk is. Deze locatie ligt ongeveer even ver van de winkels aan 
de Zwarteweg af als de huidige Albert Heijn. Hierbij wordt de 
kanttekening geplaatst dat elke andere supermarktlocatie aan de 
oostkant van de Rijksweg (ook het gemeentehuis) niet of nauwelijks zal 
leiden tot combinatiebezoek met de Zwarteweg. Een forse belemmering 
van deze locatie vormen de planologische restricties in de provinciale en 
gemeentelijke structuurvisie. Ingeschat wordt dat de maatschappelijke 
weerstand zal meevallen indien het concept architectonisch goed wordt 
ingepast. 
 
4. Tennispark 
De locatie is vanaf de noord/zuid route goed bereikbaar. Mits enkele 
tennisbanen worden verplaatst kan het PvE worden ingepast.  
De nadelen van deze locatie zijn de decentrale ligging buiten de 
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bebouwde kom, de afhankelijkheid van externe factoren als de plannen 
van de tennisclub, de aantasting van de omgevingskwaliteit en de 
planologische restricties in de structuurvisies.  
 
5. Gemeentehuis 
Deze locatie ligt centraal in Bennebroek. Hoewel de afstand naar de 
winkels aan de Zwarteweg niet al te groot is zal de wisselwerking tussen 
de supermarkt en de speciaalzaken beperkt zijn. Deze locatie biedt 
onvoldoende ruimte om het PvE in te passen. Het parkeren kan alleen 
met ondergrondse parkeerplaatsen opgelost worden. Verder zal een 
supermarkt leiden tot een verdere verslechtering van de nu al slechte 
verkeersontsluiting en de massieve bebouwing leiden tot grote 
maatschappelijke weerstand. Het ruimtegebrek, de aantasting van het 
beeldkwaliteit en de verslechtering van de verkeersontsluiting zijn 
waarschijnlijk onoverkomelijke knelpunten. 
 

4.3  Voorkeurscenario 

Na alle factoren beoordeeld te hebben is de locatie Geitenwei de meest 
geschikte locatie voor een nieuwe supermarkt. De centrale ligging, de 
ruimte om het PvE in te passen, de uitstekende bereikbaarheid en de 
financiële haalbaarheid pleiten voor deze locatie.  
 

4.4  Alternatieven 

Mocht de Geitenwei gezien de planologische belemmeringen geen 
haalbare kaart zijn dan is de Geestgronden een alternatief. Voor 
Geestgronden geldt dat een goede ontsluiting voor consument en 
bevoorrading en voldoende ruimte om  het PvE in te passen, voordelen 
zijn. Op niet al te lange termijn moet wel duidelijkheid komen over de 
beschikbaarheid van de locatie. Voor deze variant geldt dat 
geanticipeerd zal moeten worden op de verwachte maatschappelijke 
weerstand. Nadeel blijft echter de decentrale ligging in de kern.  

 
Een ander alternatief is het Tennispark. Ook op deze locatie is voldoende 
ruimte om het PvE in te passen en is de ontsluiting goed. Met de 
eigenaar van het tennispark zal overleg gevoerd moeten worden over de 
verplaatsing van een deel van de tennisbanen en het clubhuis. Maar 
voor deze locatie gelden dezelfde planologische restricties als voor 
Geitenwei.  
 
De locaties Schoollaan, Anemonenplein en Gemeentehuis vallen af. Op 
deze locaties is het niet mogelijk het PvE ruimtelijk in te passen en is 
geen goede oplossing voor de verkeer- en parkeerproblemen 
voorhanden. 
 

4.5  Afwegingsmatrix 

Bovenstaande argumenten zijn vervat in een afwegingsmatrix met de 
plus- en minpunten per locatie. 
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Tabel 4.1 Afwegingsmatrix  potentiële supermarktlocaties Bennebroek

 0 Schoollaan 1  Anemonenplein 2  Geestgronden 3 Geitenwei 4 Tennispark 5 Gemeentehuis 

Beleidskader   

Afstand supermarktlocatie tot overige winkels -- ++ -- -- -- - 

Centrale ligging in Bennebroek + + -- + -/+ + 

Onafhankelijk van ruimtelijk beleidskader + + -/+ -- -- -- 

Haalbaarheid   

Financieel -- -- -/+ ++ -/+ -- 

Maatschappelijk -- -- -- -/+ - -- 

Markttechnisch ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Locatie   

Ruimtelijke inpasbaarheid PvE -- -- ++ ++ ++ -- 

Strategische uitbreidingsruimte i.v.m. 
toekomstige marktpositie 

-- -- ++ ++ -/+ -- 

Bereikbaarheid en parkeren -- -- + ++ + -- 

Beschikbaarheid locatie ++ ++ -/+ ++ -/+ ++ 

Ruimtelijke complexiteit (verplaatsingen, 
compensatie parkeren) 

-- -- - + - - 
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Bijlage I Geraadpleegde bronnen 

Onderstaand een overzicht van de geraadpleegde bronnen.
 
Gesprekken: 
− De heer en mevrouw Zwetsloot, franchise ondernemer Albert Heijn 

en pandeigenaar locatie Schoollaan 
− Rondetafelgesprek met specialisten verkeer, ruimtelijke ordening 

en economische zaken gemeente Bloemendaal 
− Mevrouw Kinsbergen namens GGZ in Geest (telefonisch) 
 
Schriftelijke documentatie: 
− Goudappel Coffeng, DPO Bennebroek (2008) 
− Seinpost Adviesbureau BV, Visie commerciële voorzieningen 

Bloemendaal (2010) 
− Gemeente Bennebroek, notitie uitgangspunten en randvoorwaarden 

oprichten supermarkt (2003) 
− Hosper, stedenbouwkundige visie invulling voormalig gemeentehuis 

plus begeleidende notitie (2010) 
− DTNP, onderzoek naar combinatiebezoek tussen supermarkt en 

speciaalzaak (2011) 
− Structuurvisie Bloemendaal (2011) 
− Structuurvisie Noord-Holland 2040 (2009) 
 
Internet 
− Feiten en cijfers supermarkten via www.hbd.nl 
− www.spar.nl 
− www.ah.nl 
 


