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0 Samenvatting

De	winkelmarkt	verandert	sterk.	Om	hier	tijdig	
op	in	te	kunnen	spelen	heeft	de	gemeente	
Heemstede	besloten	tot	een	toekomstgerichte	
visie	voor	de	winkelstructuur	met	als	doel:
•	 Een	aantrekkelijk	voorzieningenniveau	voor	

bezoekers	uit	Heemstede	en	de	regio.
•	 Een	gunstig	ondernemersmilieu	voor	

winkeliers	en	vastgoedeigenaren.
•	 Een	aantrekkelijk	woon-	en	leefklimaat	voor	

omwonenden	direct	rondom	winkelcentra.

In	overleg	met	betrokkenen	zijn	de	volgende	
onderwerpen	benoemd	die	in	de	visie	aan	de	
orde	dienen	te	komen:
1.	 Toekomstige	functie	en	positie	centra
2.	 Positie	en	locatie	publiekstrekkers
3.	 Stedenbouwkundige	structuur	en	routes
4.	 Verkeer	en	parkeren
5.	 Relatie	tot	het	woonklimaat
6.	 Sfeer	en	beleving
7.	 Samenwerking	en	marketing

In	sommige	gevallen	is	sprake	van	
tegenstrijdige	belangen.	In	de	visie	wordt	
getracht	hier	een	goede	balans	in	te	vinden.

Na te streven winkelstructuur Heemstede 
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Voor	de	toekomst	wordt	ingezet	op	een	
winkelstructuur	bestaande	uit	Heemstede-
centrum,	met	een	combinatie	van	frequente	
benodigdheden,	niet-alledaagse	aankopen,	
ontmoeting	en	vermaak,	de	Zandvoortselaan	
West	en	Jan	van	Goyenstraat	als	wijkcentra	met	
een	functie	voor	frequente	benodigdheden	en	
vooral	gericht	op	de	omliggende	wijken,	de	
Glipperdreef	als	buurtcentrum	met	een	functie	
voor	frequente	benodigdheden	en	gericht	op	de	
directe	omgeving,	en	de	Zandvoortselaan	Oost	
en	Wilhelminaplein	als	clusters	met	overwegend	
gericht	bezochte	functies	voor	niet-alledaagse	
aankopen.	Voor	behoud	en	versterking	van	
deze	winkelstructuur	wordt	ingezet	op	
beperking	van	verspreid	gelegen	solitaire	
detailhandel	(concentratiebeleid).

Voor	het	hoofdcentrum	is	een	ruimtelijke	
uitwerking	gemaakt.	Uitgegaan	wordt	van	de	
Raadhuisstraat-Binnenweg-Binnendoor	als	één	
gevarieerd	en	samenhangend	centrumgebied	
(‘bonte	kralenketting’).	Daarbinnen	zijn	drie	
verblijfsgebieden	waar	ontmoeting	en	verblijf	
worden	versterkt.	In	de	visie	wordt	verder	
ingegaan	op	de	autobereikbaarheid	vanuit	de	
regio,	de	inpassing	van	publiekstrekkers,	
verkeersveiligheid	voor	fietsers	en	voetgangers	
en	behoud	van	een	prettig	woon-	en	leef-
klimaat.

Integrale visie
Heemstede-centrum
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De	winkelstructuur	van	Heemstede	heeft	een	
onderscheidend	karakter.	Het	hoofdcentrum	
(Raadhuisstraat-Binnenweg)	en	de	wijk-	en	
buurtcentra	(o.a.	Jan	van	Goyenstraat	en	
Zandvoortselaan	West)	kenmerken	zich	door	
een	grote	diversiteit	aan	publieksgerichte	
voorzieningen	in	het	hogere	marktsegment,	
geclusterd	in	een	aantrekkelijke	omgeving.	Het	
voorzieningenaanbod	trekt	dan	ook	relatief	veel	
bezoekers	van	buiten	Heemstede.	

Door	maatschappelijke	trends	is	de	winkelmarkt	
aan	grote	veranderingen	onderhevig	en	neemt	
de	leegstand	toe.	Het	consumentengedrag	
verandert	en	dat	is	ook	merkbaar	in	
Heemstede.	Voor	het	goed	functioneren	van	
centra	worden	tegenwoordig	andere	kwaliteiten	
en	randvoorwaarden	gevraagd.	In	het	college-
akkoord	wordt	ingezet	op	‘een	florerende	
Binnenweg	en	Raadhuisstraat’	voor	de	langere	
termijn.	Om	dit	te	realiseren	bestaat	behoefte	
aan	een	samenhangende	visie	op	de	winkel-
gebieden	in	Heemstede	en	de	functionele	en	
ruimtelijke	structuur	voor	het	hoofdcentrum.

1.2  Doel en onderzoeksvragen

Doel	is	te	komen	tot	een	beleidsvisie	die	inzicht	
geeft	in	de	sterke	en	zwakke	punten	en	kansen	
en	bedreigingen	voor	de	winkelstructuur,	kaders	
biedt	voor	een	duurzame	ontwikkeling	van	de	
centra	en	betrokken	partijen	duidelijkheid	geeft	
over	de	koers	en	de	maatregelen	die	nodig	zijn.	
De	volgende	vragen	worden	beantwoord:	
•	 Welke	trends	zijn	van	belang	voor	het	

functioneren	van	de	centra	in	Heemstede?
•	 Hoe	ziet	de	huidige	voorzieningenstructuur	

in	Heemstede	en	de	omgeving	eruit?
•	 Welke	sterke	en	zwakke	punten,	kansen	en	

bedreigingen	kunnen	worden	benoemd?
•	 Wat	is	de	gewenste	functie	en	positie	van	

de	centra?	Welk	aanbod	past	daarbij?
•	 Aan	welke	(ruimtelijke)	voorwaarden	dienen	

de	centra	te	voldoen?	
•	 Wat	is	de	gewenste	functioneel-ruimtelijke	

structuur	van	het	centrum	van	Heemstede?	
•	 Welke	maatregelen	zijn	haalbaar	en	

gewenst	om	tot	realisatie	van	de	visie	te	
komen?	Welke	rol	hebben	partijen?	Welke	
instrumenten	zijn	er	voor	uitvoering?

•	 Hoe	kan	concreet	uitvoering	gegeven	
worden	aan	de	visie?	Wat	zijn	praktische	
vervolgstappen?	Hoe	kan	de	samenwerking	
worden	vormgegeven?

1.3 Werkwijze

Op	diverse	momenten	tijdens	de	analysefase	
en	de	totstandkoming	van	de	visie	heeft	
terugkoppeling	plaatsgevonden	met	de	
(ambtelijke)	projectgroep,	de	stuurgroep	en	de	
direct	betrokken	stakeholders	(ondernemers,	
bewoners)	(bijlage	1).	Ook	zijn	‘brede	
bijeenkomsten’	gehouden.	

Er	is	uitgebreid	veldwerkonderzoek	gedaan:	
een	schriftelijke	enquête	onder	alle	onder-
nemers	in	de	hele	gemeente	(bijlage	2)	en	
passantentellingen	(bijlage	3)	en	een	
mondelinge	enquête	onder	bezoekers		
(bijlage	4)	in	het	hoofdcentrum.	

1.4 Leeswijzer

In	hoofdstuk	2	worden	relevante	trends	op	een	
rij	gezet.	Hiermee	wordt	de	context	geschetst	
die	van	belang	is	voor	de	centra	in	Heemstede.	
In	hoofdstuk	3	vindt	een	analyse	plaats	van	de	
huidige	situatie	en	komen	de	belangrijkste	
resultaten	van	het	veldwerk	aan	de	orde.	
Hoofdstuk	4	bevat	de	visie	op	de	winkel-
structuur	in	de	gemeente.	In	hoofdstuk	5	wordt	
een	ruimtelijke	uitwerking	gemaakt	voor	het	
centrum.	Hoofdstuk	6	gaat	in	op	de	vervolg-
stappen	en	de	samenwerkingsagenda.
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2 Actuele trends

2.1 Wijzigende winkelmarkt

Voordat	de	situatie	in	Heemstede	geanalyseerd	
en	beoordeeld	kan	worden,	is	het	van	belang	in	
te	gaan	op	de	actuele	situatie	in	de	winkelmarkt.	
Deze	is	aan	sterke	wijzigingen	onderhevig.	
Waar	tot	een	aantal	jaar	geleden	sprake	was	
van	een	almaar	groeiend	aanbod	vindt	in	
toenemende	mate	verdringing	plaats.	Er	zijn	
structurele	ontwikkelingen	die	elkaar	onderling	
versterken.

Enorme groei winkeloppervlak

Het	totale	winkeloppervlak	in	Nederland	is	sinds	
2001	met	circa	25%	toegenomen,	en	in	de	
non-foodsector	met	maar	liefst	40%.	Deze	
enorme	groei	is	veroorzaakt	door	de	voort-
schrijdende	schaalvergroting	van	winkels	en	de	
grote	hoeveelheid	planmatig	ontwikkelde	
winkelprojecten	die	op	de	markt	zijn	gekomen.	

Afnemende bestedingen

Hier	staat	een	stagnerende	vraagzijde	
tegenover,	met	name	sinds	2008.	Ten	eerste	
namen	de	bestedingen	af	als	gevolg	van	de	
(nasleep	van	de)	economische	recessie.	

Daarnaast	is	er	een	aantal	maatschappelijke	
trends	met	een	structureel	drukkend	effect	op	
bestedingen	in	winkels.	

De	toenemende	vergrijzing	van	consumenten	
heeft	een	nadelig	effect	op	de	omzet:	ouderen	
besteden	gemiddeld	minder	in	winkels	dan	de	
leeftijdsgroepen	tussen	de	20	en	65	jaar	
(gezinsvorming,	carrière,	groter	wonen,	etc.).	In	
sommige	gebieden	leidt	ook	bevolkingskrimp	tot	
een	afname	van	het	bestedingspotentieel.		

Ook	vindt	verschuiving	plaats	van	bestedingen	
van	fysieke	winkels	naar	webshops.	Het	
marktaandeel	van	internet	in	de	totale	winkel-
bestedingen	groeide	van	minder	dan	1%	in	
2002	naar	meer	dan	6%	in	2014.	In	de	niet-
dagelijkse	sector	heeft	internet	inmiddels	een	
aandeel	van	11%.	Vooral	in	deze	sector	wordt	
nog	een	forse	groei	van	het	internetwinkelen	
verwacht	(20	à	30%	marktaandeel	in	2020).

Vloerproductiviteit onder grote druk

Het	gevolg	van	al	deze,	op	elkaar	ingrijpende	
ontwikkelingen	is	dat	de	vloerproductiviteit	
(omzet/m²)	in	met	name	de	niet-dagelijkse	
sector	onder	grote	druk	staat.	Voor	het	eerst	in	
de	geschiedenis	van	de	detailhandel	neemt	het	
winkeloppervlak	zelfs	af.	De	leegstand	loopt	al	
meerdere	jaren	op.	Inmiddels	staat	11%	van	de	 Vergrijzing: bestedingen in winkels onder druk

Structurele scheefgroei tussen vraag en aanbod...

... met name in de non-foodsector
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winkelpanden	in	Nederland	leeg	en	dit	neemt	
op	veel	locaties	structurele	vormen	aan.

Vergrijzing ondernemers

Circa	40%	van	de	zelfstandige	mkb-ers	is	ouder	
dan	50,	een	zesde	zelfs	ouder	dan	60	jaar.	Een	
groot	deel	van	de	winkeliers	(babyboom-
generatie)	gaat	de	komende	jaren	met	
pensioen.	Door	het	ongunstige	perspectief	is	
het	aantal	starters	beperkt.	Hierdoor	zal	de	
komende	jaren	meer	winkelruimte	vrijkomen	
zonder	nieuwe	invulling.

Toekomst: afname winkelaanbod

De	verwachting	is	dat	de	afname	van	het	
winkelaanbod	in	de	komende	jaren	verder	zal	
doorzetten.	Sommige	voorspellingen	gaan	uit	
van	30%	minder	winkels.	Dit	zal	grote	gevolgen	
gaan	hebben	voor	het	functioneren	van	de	
detailhandel	op	alle	typen	winkellocaties	
(hoofdcentra,	dorps-,	wijk-	en	buurtcentra,	
perifere	locaties).	Dit	betekent	echter	niet	dat	
winkels	in	de	toekomst	helemaal	geen	kans	
meer	hebben.	Er	is	een	onderscheid	te	maken	
in	kansrijke	en	kwetsbare	winkellocaties.	Per	
saldo	zullen	winkels	op	goede	locaties	de	
winkels	op	zwakke	locaties	verdringen.	Dit	
betekent	bedreigingen	(toename	leegstand)	
voor	het	ene	winkel-/	deelgebied,	en	kansen	
voor	het	andere.

Horeca en cultuur steeds belangrijker

Mede	dankzij	de	sterk	wijzigende	winkelmarkt	
en	de	toenemende	digitalisering	zal	het	
hoofdmotief	ontmoeten	en	verblijven	voor	
centrumgebieden	als	hart	van	de	samenleving	
naar	verwachting	in	de	komende	jaren	aan	
belang	toenemen.	Het	is	de	plek	waar	‘fysieke’	
ontmoetingen	plaatsvinden.	Het	bieden	van	een	
aangename	sfeer	en	beleving	en	een	
aantrekkelijk	horeca-	en	cultureel	aanbod	
spelen	daarbij	een	steeds	grotere	rol.	

Illustratief	voor	het	toenemende	belang	van	
ontmoeting	en	verblijf	is	horeca-aanbod	in	
centrumgebieden.	Terwijl	het	aantal	winkels	
afneemt,	stijgt	het	aantal	horecagelegenheden	
in	centrumgebieden.

Horeca steeds belangrijker voor centrumgebieden

Webshops: verschuiving omzet naar online kanalen

Ook in modische branches is internet belangrijk
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2.2 Verschillen per locatie

Kansrijke en kwetsbare centra

Centra	met	voldoende	onderscheidende	sfeer	
en	beleving	(zoals	historische	binnensteden)	
blijven	kansrijk.	Consumenten	blijven	de	
behoefte	houden	om	recreatief	te	winkelen.	Zij	
kiezen	voor	de	winkelgebieden	met	de	meeste	
sfeer	en	beleving.	Met	de	opkomst	van	
internetwinkelen	wordt	het	bezoek	aan	een	
centrum	meer	een	dagje	uit,	dan	een	vooraf	
bedacht	koopdoel.	Niet	meer	‘the	place	to	buy’	
maar	‘the	place	to	be’.	

Ook	grote	dorps-	en	wijkcentra	hebben	nog	
goede	kansen.	Consumenten	willen	gemakkelijk	
en	efficiënt	de	dagelijkse	boodschappen	
kunnen	doen.	In	de	dagelijkse	sector	heeft	
internet	(nog)	nauwelijks	effect.	Centra	met	
voldoende	keuze	(aanbod),	een	goede	
bereikbaarheid	en	voldoende	parkeren	zijn	
kansrijk	voor	het	doen	van	boodschappen.

Kleine	dorps-	en	buurtcentra	zijn	kwetsbaar,	
omdat	ze	een	te	beperkt	aanbod	hebben	om	
aan	de	eisen	van	consumenten	te	kunnen	
voldoen.	Consumenten	zijn	steeds	kritischer	en	
mobieler	en	kiezen	al	snel	voor	centra	op	
grotere	afstand	die	wel	aan	de	eisen	voldoen.

Ook	middelgrote	stadscentra	hebben	een	
kwetsbare	positie,	omdat	ze	vaak	over	
onvoldoende	onderscheidend	vermogen	
beschikken	(tussen	tafellaken	en	servet).	Ze	zijn	
te	groot	voor	efficiënt	boodschappen	doen	en	te	
klein	voor	een	dagje	winkelen.	Het	vaak	
‘kleurloze’	karakter	is	erg	kwetsbaar	in	het	
huidige	internettijdperk.	Daarnaast	zijn	ook	
perifere	en/of	grootschalige	centra	kwetsbaar.	
Deze	winkelgebieden	kunnen	zich	slecht	
onderscheiden.	Internet	biedt	immers	meer	
keuze	en	de	laagste	prijs.

Kansrijke en kwetsbare sectoren

Ook	wat	betreft	het	winkelaanbod	zelf	is	onder-
scheid	te	maken	in	kansrijke	en	kwetsbare	
sectoren.	Winkelaanbod	dat	zich	onderscheidt	
door	hoogwaardigheid,	authenticiteit	of	het	
bieden	van	beleving	is	kansrijk.	Zo	zijn	de	
afgelopen	jaren	veel	nieuwe	concepten	
ontstaan	die	daarop	inspelen	(o.a.	concept-
stores).	Aan	de	andere	kant	van	het	spectrum	
blijven	ook	winkels	in	het	harddiscountsegment,	
met	een	hoge	doorloopsnelheid	van	het	
assortiment	interessant	voor	consumenten		
(o.a.	Primark,	Action).	

Het	winkelaanbod	dat	zich	in	het	midden-
segment	bevindt	is	erg	kwetsbaar.	De	
toegevoegde	waarde	(ten	opzichte	van	internet)	

Digitale tijdperk: sfeer en beleving centra cruciaal

Recente faillissementen: middensegment kwetsbaar
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is	beperkt.	Als	gevolg	van	de	gewijzigde	
winkelmarkt	is	met	name	in	het	middensegment	
de	afgelopen	jaren	een	groot	aantal	nationale	
winkelketens	failliet	gegaan	(o.a.	Schoenenreus,	
Mexx,	Scapino,	Manfield,	Halfords).	Ook	de	
landelijke	warenhuizen	V&D,	Blokker	en	Hema	
(met	een	traditioneel	middensegment)	hebben	
het	erg	zwaar.	Ooit	het	vlaggenschip	van	de	
Nederlandse	detailhandel,	nu	in	de	hoek	waar	
de	klappen	vallen	en	exemplarisch	voor	de	
huidige	situatie	in	de	Nederlandse	winkelmarkt.

2.3 Wijzigende strategie winkels

In	de	nieuwe	winkelmarkt	wijzigen	winkel-
formules	radicaal	hun	vestigingsstrategie.	Deze	
is	niet	langer	gericht	op	expansie	en	het	invullen	
van	‘witte	vlekken’	(vestigingen	in	meer	winkel-
gebieden).	In	toenemende	mate	focussen	zij	
zich	op	een	beperkter	aantal	locaties	in	grote	
centra	en	verzorgingsgebieden.	Daar	wordt	
geïnvesteerd	in	uitbreiding	en	nieuwe	
winkelconcepten.	In	middelgrote	centra	wordt	
steeds	minder	vaak	nog	geïnvesteerd,	steeds	
vaker	worden	ook	vestigingen	gesloten.	De	
gewijzigde	strategie	van	Bijenkorf	is	hiervan	
een	goed	voorbeeld.	Deze	keten	besloot	om	vijf	
van	de	twaalf	vestigingen	te	sluiten	en	alleen	
nog	in	te	zetten	op	de	meest	kansrijke	locaties.	
	

2.4 Ontwikkelingen in de regio

De	trends	in	de	winkelmarkt	zijn	ook	zichtbaar	
in	de	winkelstructuur	in	de	regio	Zuid-
Kennemerland.	Er	vindt	een	opschaling	van	de	
winkelstructuur	plaats.	Grote	centra	zijn	de	
afgelopen	jaren	behoorlijk	uitgebreid	en	worden	
sterker.	Zo	is	in	het	centrum	van	Hoofddorp	
onlangs	een	vestiging	van	Primark	ontwikkeld	
en	is	de	binnenstad	van	Haarlem	versterkt	met	
het	binnenstadsproject	Raaks.	De	regionale	
aantrekkingskracht	van	deze	centra	is	
toegenomen	en	dat	heeft	gevolgen	voor	
kleinere	centra	in	de	omgeving.	

Het	centrum	van	Heemstede	is	de	afgelopen	
jaren	in	kwantitatieve	zin	niet	of	nauwelijks	
uitgebreid.	Wel	heeft	een	kwalitatieve	impuls	
plaatsgevonden	door	herinrichting	van	de	
openbare	ruimte.	In	het	volgende	hoofdstuk	
wordt	ingegaan	op	de	kansen	en	bedreigingen	
voor	de	(toekomstige)	positie	van	Heemstede	in	
de	actuele	winkelmarkt.
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3 Analyse huidige  
 situatie

3.1 Bevolkingskenmerken

De	gemeente	Heemstede	heeft	circa	26.500	
inwoners.	De	bevolking	heeft	een	relatief	hoge	
leeftijd.	Circa	25%	van	de	inwoners	is	65	jaar	of	
ouder,	in	Nederland	is	dat	circa	17%.	Daarnaast	
heeft	ruim	eenderde	van	de	Heemstedenaren	
een	relatief	hoog	inkomen.	Ook	de	bevolking	in	
omliggende	kernen	is	relatief	welvarend	(o.a.	
Bloemendaal,	Haarlem).	Deze	karakteristieke	
demografische	en	sociaal-economische	
bevolkingssamenstelling	is	bepalend	voor	de	
haalbare	omvang	en	samenstelling	van	het	
voorzieningenaanbod	in	de	gemeente.	

Relatief oude en welvarende bevolking

Leeftijdsopbouw bevolking gemeente Heemstede en landelijk gemiddelde

Type huishoudens gemeente Heemstede en landelijk gemiddelde

Inkomensniveau per persoon gemeente Heemstede en landelijk gemiddelde

Bron: CBS, Statline DatabankBron: CBS, Statline Databank
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3.2 Voorzieningenstructuur

Met	circa	330	publieksgerichte	voorzieningen	
heeft	Heemstede	een	relatief	omvangrijk	
aanbod.	In	de	brancheverdeling	valt	vooral	het	
ruime	aanbod	in	dagelijkse	branches	(o.a.	
verszaken,	persoonlijke	verzorging)	en	mode	
op.	Een	groot	deel	van	het	aanbod	bevindt	zich	
in	het	hogere	marktsegment	en	past	bij	het	
inkomensniveau	van	de	lokale	bevolking.	Het	
aantal	leegstaande	panden	is	met	±	7%	relatief	
beperkt.	Landelijk	ligt	dit	op	circa	11%.		

Het	grootste	deel	van	het	aanbod	(circa	80%)	is	
in	de	winkelgebieden	geconcentreerd*:
•	 Heemstede-centrum:	het	hoofdcentrum	met	

circa	180	bedrijven	en	zowel	een	functie	
voor	boodschappen	(o.a.	supermarkten)	als	
voor	winkelen	(o.a.	mode)	en	verblijf	(o.a.	
terrassen).	Ook	zijn	er	maatschappelijke	
functies	gevestigd	(o.a.	bibliotheek).	

•	 Jan	van	Goyenstraat:	buurtverzorgend	
cluster	van	voorzieningen	dat	vooral	bestaat	
uit	boodschappenwinkels	(o.a.	Plus)	en	
aanvullende	voorzieningen.

•	 Zandvoortselaan	West:	tweede	buurt-
centrum	met	vooral	winkels	voor	dagelijkse	
boodschappen	(o.a.	Albert	Heijn).	

*	 Winkelgebied	=	≥	5	publieksgerichte	bedrijven	met	ruimtelijke	
samenhang	(Locatus).	Kleinere	clusters	vallen	onder	‘verspreid’

Bron: Locatus, februari 2015

Voorzieningenaanbod Heemstede en kernen met een gelijk aantal 
inwoners (aantal verkooppunten (vkp)) 

Bron: Locatus, februari 2015

Voorzieningenaanbod winkelcentra Heemstede (aantal vkp) 
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•	 Zandvoortselaan	Oost:	divers	cluster	van	
bedrijven	die	hoofdzakelijk	doelgericht	en	
solitair	functioneren.			

•	 Wilhelminaplein:	klein,	weinig	samen-
hangend	cluster	met	een	divers	aanbod.

•	 Glipperdreef:	een	kleine	supermarkt	en		
aanvullende	bedrijven	(cafetaria,	kapper).	

Het	overige	aanbod	bestaat	onder	meer	uit	
twee	kleine	supermarkten	(Te	Winkelhof,	
Amstellaan)	en	aanbod	in	de	Valkenburgerlaan	
(warenmarkt,	horeca,	winkels).	Heemstede	
heeft	geen	grootschalig/perifeer	cluster.	Wel	
liggen	aan	de	Cruquiusweg	enkele	grotere	
winkels	in	woninginrichting	en	een	AH	Pickup	
Point.

Winkelcentra gemeente Heemstede

Veel speciaalzaken in het hogere segment



11

Bron: Locatus, februari 2015

Voorzieningenaanbod centrum Heemstede en centra van kernen met 
een gelijk aantal inwoners (aantal vkp) 

Bron: Locatus, 2006/2010/2015

Ontwikkeling aanbod Heemstede-centrum (aantal vkp) 

De	Raadhuisstraat-Binnenweg	is	als	hoofd-
centrum	het	sociale	en	economische	hart	van	
de	Heemsteedse	samenleving.	Door	het	
onderscheidende	aanbod	heeft	het	ook	een	
verzorgingsfunctie	voor	omliggende	gemeenten	
in	de	regio.	De	functiemix	is	groot	en	dat	leidt	
tot	een	aantrekkelijke	structuur.	Net	als	op	
gemeentelijk	niveau	valt	het	grote	aantal	
speciaalzaken	in	de	dagelijkse	sector	op	(o.a.	
bakkers,	slager,	groente	en	fruit,	slijter	etc.).	
Ook	het	aantal	bedrijven	in	lifestyle-branches,	
zoals	mode	en	wellness	(ontspanning)	en	
kapsalons	(ambachten),	is	groter	dan	
gemiddeld.	Het	aantal	horecazaken	ligt	iets	
onder	het	gemiddelde.

De	omvang	van	het	aanbod	in	het	centrum	is	de	
afgelopen	jaren	redelijk	stabiel.	Wel	is	er	enige	
verschuiving	in	de	branchering.	Het	aantal	
verszaken	in	de	dagelijkse	sector,	nietwinkel-
functies,	zoals	horeca,	verhuur	en	ontspanning	
(o.a.	wellness)	en	ambachten	(o.a.	kapsalon)	
namen	toe.	Daartegenover	staat	een	daling	van	
winkels	in	mode	en	overige	niet-dagelijkse	
branches.	Er	lijkt	een	trend	gaande	naar	een	
bredere	functiemix.	Het	aantal	lege	panden	is	
beperkt,	maar	stijgt	wel	en	komt	verspreid	voor	
over	het	hele	centrum,	met	als	accent	de	
panden	naast	Vomar,	en	de	Binnenweg	ten	
noorden	van	Binnendoor.
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Winkelcentra in de regio
3.3 Positie in de regio

Door	het	onderscheidende	en	hoogwaardige	
aanbod	heeft	Heemstede	een	behoorlijk	sterke	
positie	in	de	regio.	Het	aanbod	onderscheidt	
zich	van	centra	als	Schalkwijk	en	Hoofddorp	
(vooral	midden-/laag	segment)	en	Zandvoort	
(toerisme,	horeca).	Hierdoor	trekt	Heemstede	
veel	bezoekers	uit	omliggende	kernen	(o.a.	
Aerdenhout,	Zandvoort,	Haarlem,	Bennebroek).

Daar	staat	de	nabijheid	van	Haarlem	en	
Amsterdam	met	een	zeer	ruim	en	gevarieerd	
aanbod	tegenover.	Dit	leidt	weer	tot	koopkracht-
afvloeiing	vanuit	Heemstede.	Woonboulevard	
Cruquius	en	IKEA	hebben	een	sterk	thematisch	
aanbod	in	het	midden-/lage	segment	en	worden	
gericht	bezocht.	Bij	Halfweg	bestaan	plannen	
voor	een	Factory	Outlet	Center	(SugarCity),	met	
vooral	modewinkels	in	het	hogere	segment.

Hoofddorp: vooral ketens in midden-/lager segment
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Gemiddelde herkomst omzet van ondernemers per sector in 
Heemstede-centrum

3.4 Ondernemersenquête

Om	inzicht	te	krijgen	in	het	functioneren	en	de	
mening	van	ondernemers	is	onder	alle	
publieksgerichte	bedrijven	in	de	gemeente	een	
enquête	gehouden.	Bijlage	2	bevat	een	
overzicht	van	de	resultaten.	Hier	wordt	
ingegaan	op	de	belangrijkste	conclusies.	

Ondernemers	in	het	centrum	geven	gemiddeld	
aan	dat	40%*	van	hun	omzet	van	buiten	
Heemstede	komt.	De	Jan	van	Goyenstraat	
functioneert	iets	lokaler.	Zandvoortselaan	West	
heeft	een	relatief	groot	omzetaandeel	van	
buiten.	Dit	kan	worden	verklaard	door	de	
nabijheid	van	Aerdenhout.	Overige	locaties		
(o.a.	Wilhelminaplein,	Zandvoortselaan	Oost,	
Valkenburgerlaan)	functioneren	nog	minder	
lokaal.	Het	karakter	van	bedrijven	speelt	hierbij	
een	rol	(specialistisch,	doelgericht	bezoek).	

Voor	Heemstede-centrum	is	een	nadere	
uitsplitsing	gemaakt	van	de	omzetherkomst	
naar	hoofdsector.	De	dagelijkse	sector	
functioneert	gemiddeld	‘lokaler’	dan	voor-
zieningen	in	de	niet-dagelijkse	sector.	Opval-
lend	is	de	overwegend	lokale	functie	van	de	
horeca:	70%	van	de	omzet	komt	uit	Heemstede.

*	 Dit	is	een	gemiddelde	van	alle	respondenten,	waarbij	
geen	rekening	is	gehouden	met	de	omvang	van	bedrijven

Gemiddelde herkomst omzet van ondernemers per winkelgebied
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Plannen in de komende 3 jaar van ondernemers in Heemstede

Over	het	algemeen	zijn	ondernemers	in	
Heemstede	redelijk	tevreden	over	de	omzet	in	
2014.	Circa	55%	van	de	respondenten	geeft	
aan	de	omzet	voldoende	of	goed	te	vinden.	
Ruim	de	helft	voorziet	ook	een	stijging	van	de	
omzet	in	de	komende	5	jaar	en	een	groot	deel	
van	de	respondenten	heeft	investeringsplannen	
voor	de	toekomst.	Hieruit	spreekt	over	het	
algemeen	een	vertrouwen	voor	de	toekomst.	

Circa	15%	is	niet	tevreden	over	de	behaalde	
omzet.	Bijna	10%	geeft	aan	het	bedrijf	in	de	
komende	3	jaar	te	gaan	beëindigen.	Gelet	op	
de	gemiddelde	leeftijd	(bijlage	2)	gaat	het	naar	
verwachting	met	name	om	ondernemers	die	
met	pensioen	gaan	en	geen	opvolger	hebben.	

Groot deel ondernemers lijkt goed te functioneren

Beoordeling en verwachting omzet door ondernemers in Heemstede
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Beoordeling Heemstede-centrum door ondernemers

In	de	ondernemersenquête	is	in	een	open	vraag	
gevraagd	naar	drie	sterke	en	drie	zwakke	
punten	en	is	een	beoordeling	gevraagd	van	
aspecten.	Voor	de	drie	grootste	centra	kan	een	
uitsplitsing	worden	gemaakt	(voldoende	
respondenten	voor	een	representatief	beeld).	

In	Heemstede	Centrum	noemen	ondernemers	
als	sterkste	punten:
•	 Kwaliteit	en	diversiteit	aanbod	(77%)
•	 Sfeer	en	uitstraling	(29%)
•	 Bereikbaarheid	en	parkeren	(19%)
•	 Centrale	ligging	en	opzet	(16%)

De	meest	genoemde	zwakke	punten	zijn:
•	 Parkeercapaciteit/regime	(40%)
•	 Onveiligheid	fietsers/voetgangers	(23%)
•	 Afname/eenzijdiger	aanbod	(18%)
•	 Eenrichtingsverkeer	(17%)

Vanuit	de	beoordeling	van	verschillende	
aspecten	(zie	grafiek	hiernaast)	komt	een	
vergelijkbaar	beeld	naar	voren:	over	het	aanbod	
en	de	uitstraling	is	men	tevreden.	De	verkeers-
veiligheid,	het	aantal	parkeerplaatsen	en	het	
parkeerregime	scoren	het	laagst.	De	bereik-
baarheid	en	het	aantal	fietsenrekken	scoren	net	
voldoende.	
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Beoordeling Jan van Goyenstraat door ondernemers

In	de	Jan	van	Goyenstraat	noemen	
ondernemers	als	sterkste	punten:
•	 Kwaliteit	en	diversiteit	aanbod	(64%)
•	 Gezelligheid	(65%)
•	 Vrij	parkeren	(45%)

De	meest	genoemde	zwakke	punten	zijn:
•	 Bekendheid/vindbaarheid	(36%)
•	 Eenzijdig	aanbod	(27%)
•	 Parkeerdruk	(18%)

Bij	de	beoordeling	van	verschillende	aspecten	
(zie	grafiek)	blijkt	dat	ondernemers	in	de	Jan	
van	Goyenstraat	over	het	algemeen	erg	positief	
zijn	over	hun	winkelgebied.

Ondernemers in Jan van Goyenstraat zeer tevreden
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Beoordeling Zandvoortselaan West door ondernemers

Ondernemers	in	de	Zandvoortselaan	West	zijn	
iets	minder	positief	over	hun	bedrijfsomgeving.	
Wel	krijgen	bijna	alle	onderdelen	een	
voldoende.	Heel	duidelijk	komt	naar	voren	dat	
men	ontevreden	is	over	het	aantal	
parkeerplaatsen	en	het	parkeerregime.	

Als	sterke	punten	werden	het	meest	genoemd:
•	 Kwaliteit	en	diversiteit	aanbod	(80%)
•	 Parkerenvoor	de	deur	(60%)
•	 Bereikbaarheid	(20%)

De	meest	genoemde	zwakke	punten	zijn:
•	 Aantal	parkeerplaatsen	(60%)
•	 Parkeerregime	(60%)
•	 Leegstand	(20%)

Parkeren belangrijk knelpunt Zandvoortselaan West
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3.5 Ruimtelijke     
 centrumstructuur

Branchering

Het	hoofdcentrum	van	Heemstede	bestaat	uit	
de	Raadhuisstraat,	Binnenweg	en	Binnendoor	
en	heeft	een	langgerekte	structuur	(circa	1,2	
km).	Bijna	alle	centrumvoorzieningen	en	grote	
publiekstrekkers,	zoals	Hema,	Sissy	Boy	en	
supermarkt	Deka	zijn	aan	het	lint	gevestigd.	
Alleen	de	supermarkten	Albert	Heijn	en	Aldi	en	
de	bibliotheek	liggen	op	enige	afstand.	Over	het	
hele	gebied	is	sprake	van	een	grote	diversiteit	
en	mix	aan	uiteenlopende	functies.	Er	is	
nauwelijks	sprake	van	deelgebieden	met	één	
specifieke	dominante	functie.

Branchering Heemstede-centrum

Centrum: grote diversiteit en mix aan functies
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Dagelijks aanbod

Horeca Woningen

Filialisering
Wel	is	opvallend	dat	de	landelijke	bedrijven	
(filiaal	of	franchise)	vooral	zijn	gevestigd	aan	de	
Binnenweg.	Het	aanbod	aan	de	Raadhuisstraat	
bestaat	overwegend	uit	zelfstandig	onder-
nemers.	De	horeca	met	terrassen	is	vooral	
gevestigd	op	het	middendeel	van	de	Binnenweg	
en	het	noordelijk	deel	van	de	Raadhuisstraat.		

Op	een	aantal	locaties	wordt	het	lint	van	
publieksgerichte	voorzieningen	op	de	begane	
grond	afgewisseld	met	woningen,	met	name	in	
het	noordelijk	deel	waar	een	groot	deel	van	de	
oostzijde	een	woonfunctie	heeft.	Op	de	hele	
Raadhuisstraat	en	Binnenweg	wordt	boven	de	
winkels	gewoond.	De	omliggende	straten	zijn	
woonstraten.

Raadhuisstraat: vooral zelfstandig ondernemers
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Ruimtelijke structuur en kwaliteiten

De	bebouwing	in	het	centrum	stamt	uit	diverse	
perioden	en	heeft	overwegend	een	aantrekkelijk	
en	verzorgd	karakter.	Lange	tijd	heeft	het	
gebied	van	de	Binnenweg	en	Raadhuisstraat	
een	groen	en	open	karakter	gehad	met	weinig	
bebouwing.	In	de	17de	eeuw	ontstond	de	
Schouwbroekerpolder	met	de	aanleg	van	de	
Zandvaart,	Blekersvaart	en	Craijenestervaart.	
In	de	19de	eeuw	ontstond	een	eerste	
verdichting	van	bebouwing	rondom	de	
IJzerenbrug	(kruising	met	Zandvaart)*.	In	die	
omgeving	is	dan	ook	de	meeste	historische	
bebouwing	te	vinden.	In	de	Raadhuisstraat	
staan	enkele	monumentale	panden.	

*	 HV-HB	(2010),	Binnenweg	&	Raadhuisstraat,	van	
‘wildernisse’	tot	winkelstraat	

Monumentaal pand aan de Raadhuisstraat

Historische vaartenstructuur
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Ruimtelijke kwaliteiten Heemstede-centrum
Op	twee	locaties	kruist	het	centrum	de	
historische	vaartenstructuur.	In	het	zuiden	kruist	
de	Zandvaart	met	de	Raadhuisstraat	
(IJzerenbrug),	in	het	noorden	de	Blekersvaart	
met	de	Binnendoor.	Door	de	aanwezigheid	van	
het	water	zijn	dit	locaties	met	een	(potentiële)	
ruimtelijke	verblijfskwaliteit.	Zo	zijn	aan	de	
Zandvaart	terrassen	gelegen	die	profiteren	van	
de	nabijheid	van	het	water.		

De	bebouwing	aan	de	Binnenweg	is	voor	een	
groot	deel	van	na	1920.	Het	noordelijk	deel	van	
de	Binnenweg	bestaat	vooral	uit	naoorlogse	
bebouwing	en	een	weinig	onderscheidende	
architectuur.	In	het	gebied	rondom	Binnendoor	
is	sprake	van	matig	onderhoud	en	matige	
uitstraling	van	panden.		

Verblijfskwaliteit aan de historische Zandvaart
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Onderscheidend vermogen: parkeren voor de deur 

Verkeer en bereikbaarheid

Vrijwel	het	hele	centrumgebied	is	voor	de	auto	
toegankelijk.	In	de	hele	straat	kan	direct	voor	de	
deur	van	de	winkels	geparkeerd	worden.	Dit	is	
een	sterk	onderdeel	van	het	onderscheidend	
vermogen	ten	opzichte	van	centra	in	de	regio	
(o.a.	Haarlem,	Hoofddorp)	en	belangrijk	voor	de	
lokale	en	regionale	aantrekkingskracht	van	het	
centrum	van	Heemstede.	

Een	aantal	jaar	geleden	is	de	openbare	ruimte	
heringericht	en	eenrichtingsverkeer	ingevoerd.	
Hierdoor	is	meer	balans	ontstaan	tussen	ruimte	
voor	fietsers	en	voetgangers	enerzijds	en	
behoud	van	de	directe	bereikbaarheid	tot	voor	
de	deur	anderzijds.	Om	de	parkeerdruk	te	
beperken	geldt	betaald	parkeren	voor	een	
maximale	duur	van	2	uur.	Op	overige	locaties	
net	buiten	de	Raadhuisstraat-Binnenweg	is	het	
gratis	parkeren.					

Verkeersstructuur Heemstede-centrum
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Bereikbaarheid 
vanuit de regio

Vanuit	de	regio	is	het	centrum	bereikbaar	via	
een	ring	van	doorgaande	wegen	(Herenweg,	
Lankhorstlaan,	Heemsteedse	Dreef,	Van	
Merlenlaan/Camplaan).	

Vanuit	het	zuiden	en	oosten	is	het	centrum	op	
diverse	locaties	direct	toegankelijk.	Vanuit	het	
westen	en	noorden	zijn	hiervoor	een	stuk	
minder	mogelijkheden.	Dit	heeft	diverse	
oorzaken:
•	 Enkele	ruimtelijke	barrières,	zoals	de	

Blekersvaart	en	de	knip	op	de	Koediefslaan.
•	 Het	eenrichtingsverkeer	op	de	Binnenweg	in	

noordelijke	richting	waardoor	winkels	vanuit	
het	noorden	niet	direct	bereikbaar	zijn.	

•	 Het	afslagverbod	vanaf	de	Lankhorstlaan	
en	Heemsteedse	Dreef	richting	het	
noordelijk	deel	van	de	binnenweg.	

In	2012	is	onderzoek	verricht	naar	de	effecten	
van	eenrichtingsverkeer	in	de	Binnenweg	op	het	
functioneren	van	bedrijven*.	Geconcludeerd	is	
dat	de	reistijd	niet	is	gewijzigd,	maar	dat	wel	
sprake	kan	zijn	van	een	gevoelsmatig	langere	
aanrijroute.	Dit	heeft	voor	een	deel	ook	te	
maken	met	het	afslagverbod	vanaf	de	ring,	
waardoor	bezoekers	vanuit	het	noorden	moeten	
omrijden	via	de	Julianalaan.		

*	 RBOI/Goudappel	Coffeng	(2012),	Gevolgen	doortrekken	
eenrichtingsverkeer	Binnenweg



24

3.6 Passantentellingen

Voor	Heemstede-centrum	is	nader	onderzoek	
verricht	onder	bezoekers.	Om	inzicht	te	krijgen	
in	het	ruimtelijke	bezoekgedrag	en	de	routing	
zijn	op	zaterdag	19	en	dinsdag	22	september	
op	9	verschillende	locaties	tellingen	gehouden	
van	zowel	voetgangers,	fietsers	als	auto’s	(zie	
bijlage	3).	

Het	gebied	tussen	Albert	Heijn	en	Dekamarkt	is	
het	drukst	qua	voetgangers.	Op	zaterdag	is	op	
deze	route	sprake	van	450	à	550	passanten	per	
uur.	Opvallend	is	dat	ook	in	de	Binnendoor	het	
aantal	voetgangers	hoog	is,	ondanks	de	ligging	
buiten	het	centrale	lint.	De	Raadhuisstraat	en	
het	noordelijkste	stukje	van	de	Binnenweg	(na	
Binnendoor)	zijn	met	200	à	300	passanten	op	
zaterdag	een	stuk	rustiger.	

Het	totaalbeeld	is	dat	de	passantenstroom	zich	
primair	‘opspant’	tussen	de	supermarkten	Albert	
Heijn	en	Dekamarkt.	Buiten	deze	route	is	de	
passantenstroom	substantieel	kleiner,	zowel	
aan	de	noordelijkste	stukje	van	de	Binnenweg	
als	aan	de	(gehele)	Raadhuisstraat.

Verder	valt	het	grote	verschil	tussen	dinsdag	en	
zaterdag	op.	Op	een	aantal	locaties	is	het	op	
zaterdag	bijna	3	keer	zo	druk	als	op	dinsdag.

Druktebeeld voetgangers Heemstede-centrum (gemid. aantal/uur)
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Het	aantal	fietsers	is	een	stuk	regelmatiger	
verdeeld	over	het	hele	gebied.	De	verschillen	
per	dag	en	per	telpunt	zijn	minder	groot	dan	bij	
voetgangers,	al	is	de	Raadhuisstraat	ook	qua	
fietsverkeer	het	rustigst.	Opvallend	is	dat	het	
aantal	fietsers	in	het	deel	van	de	Binnenweg	ten	
noorden	van	de	Binnendoor,	meer	dan	in	de	
Raadhuisstraat,	redelijk	op	peil	blijft.	
Vanzelfsprekend	is	het	aantal	fietsers	in	de	
Binnendoor	beperkt	(fietsen	niet	toegestaan).

Druktebeeld fietsers Heemstede-centrum (gemid. aantal/uur)

Fietsers in de Raadhuisstraat
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Wat	betreft	het	autoverkeer	zijn	de	verschillen	
tussen	de	telpunten	en	de	beide	dagen	nog	
kleiner.	

Daarnaast	wijkt	het	druktebeeld	van	het	
autoverkeer	af	van	dat	van	de	voetgangers	en	
fietsers.	Het	aantal	autobewegingen	in	het	deel	
van	de	Binnenweg	ten	noorden	van	Binnendoor	
is	vergelijkbaar	met	het	aantal	in	het	
middendeel	van	de	Binnenweg.	In	de	
Raadhuisstraat	is	het	aantal	auto’s	per	uur	
minder	groot,	ondanks	dat	hier	sprake	is	van	
tweerichtingsverkeer.

Druktebeeld auto’s Heemstede-centrum (gemid. aantal/uur)

Autobewegingen in het noordelijk deel van de Binnenweg
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Verhouding verkeersmodaliteiten Heemstede-centrum

Als	de	resultaten	van	de	tellingen	bij	elkaar	
worden	opgeteld,	kan	geconcludeerd	worden	
dat	alle	verkeersmodaliteiten	belangrijk	zijn	voor	
het	functioneren	van	het	centrum.	Een	aantal	
jaar	geleden	is	de	openbare	ruimte	heringericht,	
waardoor	alle	modaliteiten	een	volwaardige	plek	
in	het	straatprofiel	hebben.

Fietsers	vormen	de	grootste	groep.	Circa	40%	
van	alle	verplaatsingen	bestaat	uit	fietsers.	
Opvallend	is	het	grote	aandeel	voetgangers	op	
zaterdag	ten	opzichte	van	de	dinsdag.			

Inrichting openbare ruimte Binnenweg: alle modaliteiten krijgen de ruimte.
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Door bezoekers meest benoemde sterke en zwakke punten   
van Heemstede-centrum

3.7 Bezoekersenquête

Om	inzicht	te	krijgen	in	kenmerken,	gedrag	en	
mening	van	bezoekers	zijn	zij	geënquêteerd	
(bijlage	4).	Dit	is	gebeurd	op	zaterdag	19	en	
dinsdag	22	september,	verspreid	over	de	
Raadhuisstraat,	Binnenweg	en	Binnendoor.	

Uit	de	enquête	komt	naar	voren	dat	20-30%	van	
de	bezoekers	van	buiten	Heemstede	komt.	Dit	
is	minder	dan	de	herkomst	van	de	omzet	van	
ondernemers.	Dit	verschil	kan	worden	verklaard	
doordat	bezoekers	van	verder	weg	overwegend	
meer	uitgeven.	Op	zaterdag	is	het	bezoekers-
aandeel	van	buiten	hoger	dan	op	dinsdag.	

Door	69%	van	de	respondenten	worden	de	
kwaliteit	en	de	diversiteit	van	het	aanbod	
genoemd	als	sterk	punt.	Andere	veel	genoemde	
sterke	onderdelen	zijn	de	sfeer	en	uitstraling,	
bereikbaarheid	en	parkeren,	en	de	centrale	
ligging	en	opzet.	De	twee	meest	benoemde	
knelpunten	hebben	met	elkaar	te	maken.	
Volgens	een	kwart	van	de	respondenten	is	
sprake	van	een	onveilige	verkeerssituatie	voor	
voetgangers	en	fietsers.	Dit	wordt	veroorzaakt	
door	een	teveel	aan	autoverkeer	in	de	straat.	
Andere	zwakke	punten	zijn	de	afname	van	en	
het	eenzijdiger	wordende	aanbod,	te	weinig	
parkeercapaciteit	en	het	parkeerregime.	

Herkomst bezoekers Heemstede-centrum
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Omdat	supermarkten	in	veel	centra	een	rol	als	
publiekstrekkers	hebben,	is	specifiek	gevraagd	
naar	het	supermarktbezoek.	Maar	liefst	de	helft	
van	de	bezoekers	heeft	tijdens	het	bezoek	
tenminste	één	supermarkt	bezocht,	zowel	op	
dinsdag	als	op	zaterdag.	Hierbij	dient	nog	
opgemerkt	te	worden	dat	Aldi	en	AH	buiten	het	
enquêtegebied	liggen.	In	vergelijkbare	centra	
ligt	het	supermarktbezoek	rond	de	30	á	40%*.	

Uit	de	enquête	blijkt	verder	dat	circa	70%	van	
de	supermarktbezoekers	ook	nog	een	of	meer	
andere	winkels	heeft	bezocht.	Hieruit	kan	
geconcludeerd	worden	dat	de	supermarkten	
voor	Heemstede-centrum	een	belangrijke	rol	
spelen.	

Van	de	supermarkten	die	door	bezoekers	van	
de	Raadhuisstraat,	Binnenweg	en	Binnendoor		
worden	bezocht,	is	de	Dekamarkt	het	meest	
genoemd.	Dit	kan	worden	verklaard	door	de	
directe	ligging	aan	de	Raadhuisstraat-
Binnenweg	(AH	en	Aldi	liggen	op	enige	afstand)	
en	de	omvang	(Vomar	is	relatief	klein).	Omdat	
enquêtes	zijn	gehouden	in	de	Raadhuisstraat,	
Binnenweg	en	Binnendoor	en	niet	bij	Aldi	en	AH	
blijven	de	bezoekers	van	deze	supermarkten	
deels	buiten	beeld.

*	 DTNP	(2013),	Onderzoek	trekkersrol	supermarkten	in	
middelgrote	centra

Bezochte supermarkten door bezoekers in Heemstede-centrum
(in Raadhuisstraat, Binnenweg en Binnendoor)

Aandeel van bezoekers in Heemstede-centrum dat tenminste  één 
supermarkt heeft bezocht
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Gemiddelde afstand te voet van bezoekers in Heemstede-   
centrum en in referentiecentra

Gemiddelde afstand te voet van alle bezoekers en van   
supermarktbezoekers in Heemstede-centrum

Aan	bezoekers	is	gevraagd	hun	looproute	aan	
te	geven.	Hieruit	blijkt	dat	respondenten	op	
zaterdag	gemiddeld	circa	770	meter	in	het	
centrum	hebben	afgelegd.	Op	dinsdag	is	dat	
korter.	In	vergelijking	met	referentiecentra	is	de	
gemiddelde	loopafstand	in	Heemstede	relatief	
groot*.	Bezoekers	verblijven	op	zaterdag	
gemiddeld	een	uur,	op	dinsdag	drie	kwartier.	
Om	inzicht	te	krijgen	in	het	belang	van	de	
supermarkten	is	gekeken	naar	de	loop-
afstanden	van	supermarktbezoekers.	Zij	leggen	
een	vergelijkbare	of	zelfs	grotere	afstand	af.	De	
trekkersrol	van	supermarkten	wordt	daarmee	
onderstreept.	

Om	inzicht	te	krijgen	in	het	ruimtelijk	bezoek-
gedrag	zijn	de	looproutes	verwerkt	tot	het	
‘Hartfilmpje	Heemstede-centrum’.	Hierin	is	
aangegeven	welke	centrumdelen	zijn	bezocht.	
Elke	lijn	staat	voor	één	bezoeker	en	geeft	diens	
bezochte	deel	van	het	centrum	weer.	Conclusie	
is	dat	er	verspreid	over	de	hele	straat	
geparkeerd	wordt	en	het	centrum	zowel	
doelgericht	(stop	&	go)	als	langduriger	
(rondwandelen)	wordt	bezocht.	In	lijn	met	de	
relatief	lange	loopafstanden	komt	ook	naar	
voren	dat	veel	bezoekers	een	groot	deel	van	
het	hele	‘lint’	bezoeken.	

*	 DTNP	(2015),	Onderzoek	bezoekgedrag	middelgrote	
centra
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Hartfilmpje Heemstede-centrum: te voet bezochte deelgebieden
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3.8 Conclusies

Landelijk	is	de	winkelmarkt	aan	grote	
veranderingen	onderhevig.	Het	consumenten-
gedrag	wijzigt	en	bestedingen	in	fysieke	winkels	
dalen,	onder	meer	als	gevolg	van	vergrijzing	en	
de	opkomst	van	internet.	In	deze	krimpende	
markt	is	de	uitgangspositie	van	Heemstede	
relatief	gunstig.	Er	is	een	ruim,	divers	en	
kwalitatief	hoogwaardig	voorzieningenaanbod	
aanwezig	en	een	hoge	mate	van	concentratie	in	
een	beperkt	aantal	aantrekkelijke	centra.	
Daarmee	heeft	Heemstede	een	onder-
scheidende	positie	in	de	regio	en	komen	veel	
bezoekers	van	buiten	de	eigen	gemeente.	Over	
het	algemeen	lijkt	het	aanbod	in	Heemstede	
een	gezonde	bedrijfsvoering	te	hebben.	

In	veel	middelgrote	centra	is	het	aanbod	de	
afgelopen	jaren	sterk	gegroeid	door	de	bouw	
van	planmatige	winkelprojecten.	Hierdoor	is	in	
veel	van	deze	centra	een	overaanbod	ontstaan	
en	staan	veel	van	deze	projecten	structureel	
leeg.	In	Heemstede	is	het	aanbod	de	afgelopen	
jaren	nauwelijks	gegroeid	en	is	de	leegstand	in	
aantal	relatief	beperkt.	Het	aanbod	lijkt	goed	
aan	te	sluiten	bij	de	aard	en	omvang	van	de	
bevolking	in	Heemstede	en	de	regio.	Een	
relatief	groot	deel	van	de	omzet	komt	van	buiten	
Heemstede.	Dat	onderstreept	het	

onderscheidende	karakter	ten	opzichte	van	
centra	in	de	regio.	Wel	heeft	de	opkomst	van	
internetwinkelen	ook	effecten	op	bestedingen	in	
Heemstede,	gaan	ook	in	Heemstede	zelfstandig	
ondernemers	met	pensioen	en	is	de	interesse	
van	winkelformules	voor	vestiging	minder	
vanzelfsprekend	geworden.	

De	leegstand	van	winkelpanden	in	Heemstede	
is	nog	beperkt,	maar	neemt	wel	langzaam	toe	
en	lijkt	met	name	op	het	noordelijkste	stukje	
Binnenweg	(na	Binnendoor)	een	structureel	
karakter	te	krijgen.	Het	lijkt	erop	dat	ook	in	
Heemstede	de	wijzigende	winkelmarkt	niet	
onopgemerkt	voorbij	gaat.	Daarnaast	valt	de	
beperkte	hoeveelheid	horeca	op,	en	de	horeca	
die	aanwezig	is,	heeft	slechts	een	beperkte	
bovenlokale	functie.

Het	centrum	van	Heemstede	bestaat	uit	een	
langgerekte,	maar	overzichtelijke	lintstructuur	
met	een	grote	diversiteit	en	mix	aan	functies:	
zowel	voorzieningen	voor	boodschappen	doen,	
bijzondere	aankopen	als	ontmoeten	en	
verblijven.	Loopafstanden	zijn	relatief	groot	en	
veel	deelgebieden	worden	in	combinatie	
bezocht	(‘Hartfilmpje	Heemstede-centrum’).	
Supermarkten	zijn,	net	als	in	andere	centra,	
cruciaal	als	publiekstrekkers.	De	route	tussen	
AH	en	Deka	is	het	drukste	deel.	

In	het	stukje	Binnenweg	ten	noorden	van	de	
Binnendoor	en	in	de	gehele	Raadhuisstraat	
neemt	het	aantal	voetgangers	snel	af.	Beide	
delen	liggen	buiten	de	‘spanningsboog’	van	de	
grote	trekkers	(supermarkten).	Door	onder-
nemers	wordt	ook	het	eenrichtingsverkeer	in	de	
Binnenweg	als	verklaring	voor	de	lagere	
bezoekersaantallen	en	leegstand	ten	noorden	
van	de	Binnendoor	genoemd.	Verder	is	de	
verkeerssituatie	en	de	inrichting	van	de	
openbare	ruimte	voor	het	gehele	centrum	een	
belangrijk	aandachtspunt.	Over	het	hele	lint	is	
de	fiets	in	aantallen	de	grootste	verkeers-
modaliteit.	In	de	bezoekersenquête	is	het	
conflict	tussen	auto-	en	langzaam	verkeer,	met	
een	gevoel	van	verkeersonveiligheid	als	gevolg,	
als	belangrijk	knelpunt	naar	voren	gekomen.	

De	overige	centra	in	Heemstede	zijn	in	omvang	
relatief	beperkt,	maar	lijken	goed	te	
functioneren.	Zandvoortselaan	West	en	Jan	van	
Goyenstraat	hebben	een	compleet	bood-
schappenaanbod	en	een	belangrijke	
verzorgende	functie	voor	omliggende	wijken.	
Knelpunt	in	de	Jan	van	Goyenstraat	is	de	
beperkte	omvang	van	de	supermarkt	als	
belangrijkste	trekker.	In	de	Zandvoortselaan	
West	is	het	parkeren	door	ondernemers	
benoemd	als	knelpunt.	
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4 Visie winkel-  
 structuur

4.1 Ambitie en uitgangspunten

De	gemeente	Heemstede	streeft	naar	een	
florerende	winkelstructuur	voor	de	lange	termijn.		
Ten	eerste	gaat	het	om	een	aantrekkelijk	
aanbod	voor	eigen	inwoners	en	regiobezoekers.	
De	(toekomstige)	consument	dient	centraal	te	
staan.	Ondernemers	kunnen	zorgen	voor	een	
aantrekkelijk	aanbod	(en	werkgelegenheid)	als	
een	gunstig	vestigingsklimaat	aanwezig	is.	
Verder	dient	rekening	gehouden	te	worden	met	
het	woon-	en	leefklimaat	in	de	omgeving.	

Doel	is	te	komen	tot	een	beleidsvisie	op	de	
gewenste	ontwikkelingsrichting	van	de	
verschillende	winkelgebieden,	inclusief	een	
concrete	uitvoeringsagenda.	Naar	aanleiding	
van	de	analyses	en	het	veldwerk	(H3)	zijn	de	
volgende	onderwerpen	benoemd	die	in	de	visie	
aan	de	orde	dienen	te	komen:
1.	 Toekomstige	functie	en	positie	centra
2.	 Positie	en	locatie	publiekstrekkers
3.	 Stedenbouwkundige	structuur	en	routes
4.	 Verkeer	en	parkeren

5.	 Relatie	tot	het	woonklimaat
6.	 Sfeer	en	beleving
7.	 Samenwerking	en	marketing

In	dit	hoofdstuk	wordt	op	gemeentelijk	niveau	
ingegaan	op	de	toekomstige	functie	en	positie	
van	de	centra,	de	positie	en	locatie	van	
publiekstrekkers	en	het	beleid	voor	perifere	
vestiging	van	winkels.	Hoofdstuk	5	bevat	een	
uitwerking	voor	het	centrum	van	Heemstede,	
waarin	aandacht	is	voor	ruimtelijke	aspecten	als	
de	stedenbouwkundige	opzet,	verkeerstructuur,	
sfeer	en	beleving	en	relatie	tot	het	woonklimaat.	
Hoofdstuk	6	sluit	af	met	een	concrete	
uitvoerings-	en	samenwerkingsagenda.				

4.2 Functie en positie centra

Op	gemeentelijk	niveau	is	het	van	belang	om	te	
bepalen	wat	de	haalbare	en	gewenste	functie	
van	de	winkelgebieden	is	ten	opzichte	van	
elkaar.	Rekening	houdend	met	het	wijzigende	
consumentengedrag	dient	voor	Heemstede-
centrum	specifiek	afgewogen	te	worden	of	het	
zich	vooral	moet	richten	op	boodschappen	of	
dat	het	een	recreatieve	functie	kan	hebben	in	
de	regio.	Het	gedrag	van	de	consument	en	zijn	
bezoekmotief	voor	specifieke	centrumgebieden	
staat	centraal.	

Consumentengedrag

Consumenten	kunnen	in	het	algemeen	twee	
hoofdmotieven	hebben	voor	een	bezoek	aan	
een	centrumgebied:
•	 Ten	eerste	kan	men	een	product	of	dienst	

nodig	hebben	(doelgericht	bezoek).	Dit	kan	
variëren	van	een	nieuwe	avondjurk	tot	een	
behandeling	bij	de	schoonheidsspecialist,	
van	een	brood	tot	het	lenen	van	een	boek.

•	 Anderzijds	kan	het	centrumbezoek	een	
vorm	van	recreatieve	vrijetijdsbesteding	zijn.	
Denk	aan	een	dagje	de	stad	in,	een	etentje	
met	vrienden,	het	bezoeken	van	een	
concert	of	gewoon	een	stukje	wandelen	en	
‘mensen	kijken’.

Afhankelijk	van	het	type	product,	dienst	of	
activiteit	is	men	bereid	een	grotere	afstand	af	te	
leggen	(grote	reisbereidheid)	of	zoekt	men	het	
juist	dichtbij	(in	de	directe	woonomgeving).

Functies van centrumgebieden

Rekening	houdend	met	de	bezoekmotieven	en	
reisbereidheid	van	consumenten	kan	een	
centrum	een	functie	hebben	voor:
•	 Frequente	benodigdheden:	het	aanschaffen	

van	dagelijkse	artikelen	en	diensten	die	
consumenten	vaak	nodig	hebben	en	zoeken	
in	de	nabijheid	van	de	woonomgeving.	



34

Model functie en positie centrumgebieden

Met	de	afnemende	rol	van	centrumgebieden	
voor	niet-alledaagse	aankopen	neemt	ook	het	
aantal	bezoekers	en	winkels	in	veel	centra	af.	
Stagnatie	en	leegstand	dreigen,	waarmee	ook	
de	leefbaarheid	en	attractiviteit	van	centra	
onder	druk	kan	komen	te	staan.	Met	name	voor	
het	centrum	van	Heemstede	is	de	vraag	van	
belang	in	hoeverre	het	aantrekkelijk	en	relevant	

•	 Niet-alledaagse	aankopen:	het	aanschaffen	
van	incidentele	artikelen	of	diensten.	De	
uniciteit	van	het	aanbod	aan	producten	of	
diensten	zorgt	ervoor	dat	consumenten	
bereid	zijn	een	grote	afstand	af	te	leggen	
(niet	beschikbaar	in	het	‘eigen’	centrum).	

•	 Ontmoeten	en	vermaak:	de	laagdrempelige	
ontmoetingsplek	in	dorp,	stad	of	wijk.	Het	
centrum	als	sociaal	hart	van	de	lokale	
gemeenschap.	Dit	is	tevens	de	plek	
waarmee	men	zich	mentaal	verbonden	
voelt,	waar	men	afspreekt	en	graag	verblijft.

•	 Een	dagje	winkelen:	het	centrum	als	een	
recreatieve	dagbesteding,	waar	de	grote	
hoeveelheid	aanbod	(‘kritische	massa’),	
waaronder	de	grote	landelijke	filiaal-	en	
grootwinkelbedrijven	(o.a.	V&D,	Primark,	
H&M	etc.),	ervoor	zorgt	dat	de	consument	
bereid	is	een	grote	afstand	af	te	leggen.

Een	(winkel)centrum	kan	een	of	meerdere	van	
deze	functies	hebben.	Afhankelijk	van	de	aard	
en	omvang	van	het	centrum	zijn	een	of	meer	
hoofdfuncties	dominant.	Ter	illustratie:	in	een	
grote	binnenstad	als	Haarlem	domineert	het	
dagje	winkelen,	ontmoeten	en	vermaak.	Een	
wijkwinkelcentrum	heeft	hoofdzakelijk	een	
functie	voor	frequente	benodigdheden.	Centra	
met	hoofdzakelijk	een	functie	voor	niet-

alledaagse	aankopen	zijn	bijvoorbeeld	een	
woonboulevard	of	de	P.C.	Hooftstraat.	

Als	gevolg	van	de	opkomst	van	internet	zal	de	
functie	voor	‘niet-alledaagse	aankopen’	de	
komende	jaren	voor	alle	type	centra	gaan	
afnemen.	Dit	zijn	bij	uitstek	doelgerichte	
activiteiten	die	geschikt	zijn	voor	het	internet.	
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Theoretische modellen functie Heemstede-centrum

kan	blijven	als	sociaal	en	maatschappelijk	‘hart’	
van	de	samenleving,	als	logische	en	
aantrekkelijke	plaats	om	te	ontmoeten	en	
verblijven.	

Duidelijke functie buurt- en wijkcentra

Als	de	vier	hoofdfuncties	worden	toegepast	op	
de	winkelstructuur	in	Heemstede	kan	worden	
geconcludeerd	dat	de	meeste	winkelgebieden	
in	Heemstede	een	duidelijke	functie	hebben,	die	
ook	op	langere	termijn	niet	ter	discussie	staat:
•	 De	Jan	van	Goyenstraat,	Zandvoortselaan	

West	en	Glipperdreef	hebben	overwegend	
een	functie	voor	frequente	benodigdheden	
voor	de	lokale	bevolking	in	de	buurten	en	
wijken	eromheen.	

•	 Het	Wilhelminaplein	en	de	Zandvoortselaan	
Oost	functioneren	minder	als	een	
samenhangend	centrum.	De	aanwezige	
winkels	en	bedrijven	hebben	overwegend	
een	functie	voor	niet-alledaagse	aankopen	
en	diensten,	en	hebben	dikwijls	een	
wijkoverstijgende	functie.		

Heemstede-centrum: multifunctioneel

Wel	is	de	vraag	wat	de	functie	en	positie	van	
Heemstede-centrum	in	de	toekomst	zal	zijn.	
Door	het	diverse	aanbod	en	karakter	kan	
Heemstede-centrum	zich	in	de	toekomst	
specialiseren	in	één	hoofdfunctie	dan	wel	

inzetten	op	een	combinatie	van	functies.	Met	
vier	hoofdfuncties	zijn	er	in	theorie	15	
combinaties	van	functies	mogelijk.	

Een	aantal	mogelijkheden	valt	op	voorhand	af,	
omdat	Heemstede-centrum	als	plek	voor	een	
dagje	winkelen	niet	realistisch	is.	Daarvoor	is	de	
kritische	massa	aan	recreatieve	voorzieningen	
te	beperkt	(veel	grote	ketens,	zoals	H&M	en	

Primark,	ontbreken)	en	is	de	concurrentie	in	de	
regio	te	groot.	Door	de	opkomst	van	internet	
daalt	de	bezoekfrequentie	aan	winkelgebieden	
voor	een	dagje	winkelen.	Áls	men	nog	een	
recreatief	winkelgebied	bezoekt,	dan	worden	
hogere	eisen	gesteld	aan	het	winkelgebied	
(voldoende	keuze,	aantrekkelijke	setting)	en	zijn	
consumenten	bereid	grotere	afstanden	af	te	
leggen.	De	grote	(historische)	binnensteden	
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(o.a.	Haarlem,	Hoofddorp)	voldoen	bij	uitstek	
aan	de	criteria	en	trekken	in	toenemende	mate	
consumenten	uit	een	groter	gebied.
	
Voor	de	toekomstige	positionering	van	
Heemstede-centrum	wordt	ingezet	op	een	
combinatie	van	drie	hoofdfuncties:
•	 Frequente	benodigdheden:	uit	het	

bezoekersonderzoek	komt	naar	voren	dat	
Heemstede-centrum	voor	het	grootste	deel	
voor	frequente	benodigdheden	wordt	
bezocht	en	dat	het	grootste	deel	van	de	
bezoekers	uit	Heemstede	zelf	komt	(circa	
70%).	Circa	de	helft	van	alle	bezoekers	
geeft	aan	tenminste	één	van	de	
supermarkten	te	hebben	bezocht.	Dit	
onderstreept	(ook	in	Heemstede)	het	belang	
van	de	supermarkt	als	publiekstrekker	en	
maakt	duidelijk	dat	het	belangrijkste	
bezoekmotief	frequente	benodigdheden	is.	

•	 Niet-alledaagse	aankopen:	het	centrum	
onderscheidt	zich	door	het	diverse	en	
hoogwaardige	aanbod	en	biedt	voor	
mensen	uit	de	hele	regio	een	aantrekkelijke	
locatie	voor	het	doen	van	niet-alledaagse	
bijzondere	aankopen.	Voor	het	onder-
scheidend	vermogen	van	Heemstede-
centrum	ten	opzichte	van	andere	centra	is	
deze	regionale	en	hoogwaardige	functie	
van	groot	belang.	Wel	is	deze	functie,	mede	

Na te streven functies centrum Heemstede 



38

Heemstede-centrum	blijven	bezoeken	en	
verbonden	blijven	met	het	centrum	als	
belangrijke	aankoopplaats	(indirecte	oriëntatie	
op	en	bekendheid	met	het	centrum).

Niet-alledaagse	aankopen	en	ontmoeten	en	
vermaak	kunnen	elkaar	ook	rechtstreeks	
versterken.	Voor	zowel	de	lokale	als	de	
regionale	bezoeker	kan	Heemstede	meer	een	
bijzondere	positie	innemen	als	comfortabel	
aankoop-	en	verblijfsgebied	(snuffelen,	kopen,	
terrasje,	hapje	eten).	

gelet	op	de	opkomst	van	internet,	op	
langere	termijn	kwetsbaar.	De	ambitie	is	om	
deze	functie	voor	de	toekomst	zoveel	
mogelijk	te	behouden.	

•	 Heemstede-centrum	vormt	het	sociale	en	
economische	hart	van	de	gemeente.	De	
ambitie	is	om	deze	functie	ook	op	de	lange	
termijn	vast	te	houden	en	waar	mogelijk	
verder	te	versterken.	De	sociale	
ontmoetingsfunctie,	verblijven	in	de	
openbare	ruimte	en	vermaak	op	lokale	
schaal	spelen	daarbij	een	cruciale	rol	en	
zijn	voor	het	centrum	dan	ook	erg	
belangrijk.		

Voor	de	toekomst	van	Heemstede-centrum	
wordt	ingezet	op	deze	combinatie	van	
hoofdfuncties.	Dit	biedt	de	beste	mogelijkheden	
om	een	florerende	Raadhuisstraat-Binnenweg	
te	behouden	en,	gelet	op	de	trends	en	
ontwikkelingen,	ook	op	lange	termijn	voldoende	
bezoekers	te	kunnen	blijven	trekken	uit	de	
eigen	gemeente	en	vanuit	de	regio.

Door	de	functie	voor	frequente	benodigdheden	
(die	vooral	is	gericht	op	de	lokale	bevolking)	te	
behouden	en	waar	mogelijk	te	versterken,	kan	
ook	de	functie	als	lokaal	ontmoetingscentrum	
en	centrum	voor	niet-alledaagse	uitgaven	een	
nieuwe	impuls	krijgen.	De	functie	voor	

frequente	benodigdheden,	met	supermarkten	
als	belangrijkste	trekkers,	leidt	de	hele	week	tot	
grote	aantallen	bezoekers	(zowel	op	dinsdag-
ochtend	als	op	zaterdagmiddag)	en	zorgt	voor	
een	blijvende	grote	oriëntatie	van	consumenten	
op	de	Raadhuisstaat-Binnenweg,	als	hoofd-
centrum	van	de	gemeente.	Functies	die	zich	
richten	op	niet-alledaagse	aankopen,	ontmoe-
ting	en	vermaak	kunnen	profiteren	van	de	grote	
passantenstromen.	Dit	kan	in	directe	zin	door	in	
te	spelen	op	het	stimuleren	van	combinatie-
bezoek	en	in	indirecte	zin	doordat	bewoners	

Synergie tussen functies: Even een praatje maken (ontmoeten) tijdens de boodschappen (frequente benodigdheden)
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4.3 Gewenste hoofdstructuur

De	keuzes	voor	de	functie	van	Heemstede-
centrum	en	de	wijk-	en	buurtcentra	leiden	tot	de	
volgende	na	te	streven	gemeentelijke	
hoofdwinkelstructuur:
•	 Heemstede-centrum:	hoofdcentrum	met	

een	combinatie	van	de	functies	frequente	
benodigdheden,	niet-alledaagse	aankopen,	
ontmoeting	en	vermaak.

•	 Zandvoortselaan	West,	Jan	van	
Goyenstraat:	wijkwinkelcentra	met	een	
functie	voor	frequente	benodigdheden	
(boodschappen)	en	voornamelijk	gericht	op	
wijken	in	de	directe	omgeving.

•	 Glipperdreef:	buurtwinkelcentrum	met	een	
functie	voor	frequente	benodigdheden	en	
voornamelijk	gericht	op	de	directe	
omgeving.

•	 Zandvoortselaan	Oost	en	Wilhelminaplein:	
clusters	met	overwegend	gericht	bezochte	
functies	voor	niet-alledaagse	aankopen	en	
veelal	een	wat	groter	(wijkoverstijgend)	
verzorgingsgebied.	

Om	de	positie	van	deze	winkelstructuur	en	de	
winkelcentra	niet	te	ondermijnen	wordt	
gestreefd	naar	beperking	van	de	verspreide	
bewinkeling.	

Na te streven winkelstructuur Heemstede 
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Naar	verwachting	zal	de	winkelmarkt	de	
komende	jaren	over	de	hele	breedte	te	maken	
krijgen	met	een	verdere	afname	van	aanbod.	
Om	de	huidige	winkelstructuur	in	stand	te	
houden	is	het	gewenst	om	eventuele	nieuwe	
winkelontwikkelingen	zoveel	mogelijk	in	een	van	
de	drie	grootste	winkelgebieden	te	concentreren				
en	aan	te	laten	sluiten	bij	de	hoofdfunctie(s)	van	
het	betreffende	winkelgebied	(Centrum,	Jan	van	
Goyenstraat,	Zandvoortselaan	West).	

Ook	de	Glipperdreef	kan	de	positie	als	
buurtverzorgend	steunpunt	behouden.	In	de	
overige	clusters	(Wilhelminaplein,	
Zandvoortselaan	Oost)	kan	het	aanbod	blijven	
bestaan.	Wel	moet	daar	op	langere	termijn	
rekening	gehouden	worden	met	een	afname	en/
of	functiewijziging	van	het	aanbod.	

Geen nieuwe bewinkeling buiten centra

Alleen	met	een	helder	concentratiebeleid	
kunnen	randvoorwaarden	ontstaan	voor	een	
vitale	en	duurzame	winkelstructuur	op	de	lange	
termijn.	Concentratie	leidt	voor	bezoekers	tot	
aantrekkelijke	en	compacte	voorzieningen-
centra,	met	goede	mogelijkheden	voor	
combinatiebezoek.	Voor	ondernemers	leidt	het	
tot	een	aantrekkelijk	vestigingsmilieu	met	
voldoende	duidelijkheid	op	basis	waarvan	

investeringsbeslissingen	kunnen	worden	
gedaan.	

Bestaande	winkels	die	buiten	de	benoemde	
winkelgebieden	zijn	gelegen,	kunnen	gewoon	
blijven	bestaan.	Het	concentratiebeleid	geldt	
met	name	voor	de	locatie	van	nieuwe	
winkelontwikkelingen	in	de	toekomst.	Mogelijk	
kan	verplaatsing	van	solitaire	winkels	naar	een	
locatie	in	een	van	de	winkelgebieden	worden	
gestimuleerd.		

Traditionele PDV-branches

Voor	nieuwe	vestiging	van	winkels	in	op	solitaire	
en	perifere	locaties	(buiten	de	centrum-
gebieden)	kan	een	uitzondering	worden	
gemaakt	voor	de	traditionele	PDV-branches	
doe-het-zelf,	woninginrichting	en	tuincentra.	
Van	oudsher	zijn	dit	branches	die	omwille	van	
de	grootschaligheid	van	hun	producten	
(meubels,	bouwmateriaal,	bomen	etc.)	buiten	de	
reguliere	winkelstructuur	geplaatst	kunnen	
worden.	Dit	maakt	het	‘ruimtelijk	relevant’	om	
dergelijke	winkels	op	perifere	locaties	toe	te	
staan.	

Mede	gelet	op	het	reeds	aanwezige	aanbod	in	
de	nabije	regio	is	er	geen	aanleiding	in	Heem-
stede	actief	substantiële	PDV-ontwikkelingen	
na	te	streven.	Mocht	er	desondanks	in	de	

toekomst	een	aanvraag	komen	voor	vestiging	
van	een	bouwmarkt,	tuincentrum	of	woning-
inrichtingszaak	(bijvoorbeeld	aan	de	Cruquius-
weg),	dan	kan	overwogen	worden	om	dit	toe	te	
staan.	Wel	is	het	daarbij	van	groot	belang	om	
branchevervaging	(de	verkoop	van	niet-
branchegerelateerde	producten,	zoals	
huishoudelijke	artikelen,	food	of	mode)	zoveel	
mogelijk	te	voorkomen.	Voor	de	afbakening	van	
toegestane	artikelgroepen,	kunnen	regels	
worden	opgenomen	in	het	bestemmingsplan.	
Daar	dient	dan	ook	op	gehandhaafd	te	worden.
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4.4 Positie en locatie trekkers

Behoud balans tussen centrum en wijkcentra

In	de	onderlinge	positionering	van	de	
verschillende	winkelgebieden	in	Heemstede	
speelt	met	name	de	afstemming	van	de	functie	
voor	frequente	benodigdheden	(boodschappen)	
een	belangrijke	rol.	De	supermarkten	zijn	
daarbij	in	hoge	mate	structuurbepalend.	Om	de	
balans	tussen	het	hoofdcentrum	en	de	wijk-	en	
buurtcentra	te	behouden,	is	het	dan	ook	van	
groot	belang	te	bepalen	wat	het	gewenste	
aantal	en	de	gewenste	omvang	en	locatie	van	
de	supermarkten	is.	

Enige marktpotenties supermarktaanbod

Uit	een	nadere	distributieve	analyse	komt	naar	
voren	dat	er	enige	marktruimte	bestaat	voor	
uitbreiding	van	het	supermarktaanbod	in	
Heemstede	(bijlage	3).	Deze	potenties	worden	
bij	voorkeur	allereerst	gebruikt	voor	uitbreiding	
van	bestaande	supermarkten	die	een	relatief	
kleinschalige	omvang	hebben	in	relatie	tot	het	
winkelgebied	waar	ze	onderdeel	van	zijn.	Om	
de	balans	tussen	hoofdcentrum	en	wijkcentra	te	
behouden,	wordt	voor	alle	supermarkten	bij	
voorkeur	een	maximum	gehanteerd	van	circa	
1.500	m²	winkelvloeroppervlak	(wvo).	
Albert	Heijn	(1.400	m²	wvo)	en	Deka	(1.500	m²	
wvo)	in	het	centrum	en	Albert	Heijn	aan	de	

Zandvoortselaan	(1.300	m²	wvo)	hebben	reeds	
een	omvang	die	voldoet	aan	de	moderne	eisen	
en	goed	aansluit	bij	de	functie	en	positie	van	
het	betreffende	winkelgebied.	De	supermarkt	
aan	de	Glipperdreef	heeft	een	omvang	(550	m²	
wvo)	die	aansluit	bij	de	buurtverzorgende	
functie.	

De	Vomar	(600	m²	wvo)	in	het	centrum	en	Plus	
in	de	Jan	van	Goyenstraat	(550	m²	wvo)	hebben	
een	beperkte	omvang	in	relatie	tot	de	
verzorgingsfunctie	van	het	winkelgebied.	Bij	
voorkeur	groeien	deze	supermarkten	(op	
termijn)	uit	tot	een	omvang	van	minimaal	1.000	
tot	1.500	m²	wvo.	Alleen	dan	kunnen	ze	ook	op	
langere	termijn	een	volwaardige	positie	
behouden	en	hun	rol	als	publiekstrekker	voor	de	
centra	goed	vervullen.	De	ruimtelijke	
mogelijkheden	daarvoor	zijn	echter	niet	
eenvoudig	beschikbaar.	Voor	uitbreiding	van	
Vomar	worden	reeds	plannen	gemaakt	(zie	
hoofdstuk	5).	Op	het	moment	dat	de	Plus-
ondernemer	behoefte	heeft	aan	uitbreiding	
kunnen	de	ruimtelijke	inpassingsmogelijkheden	
daarvoor	nader	worden	bepaald.	

Binnen	het	centrum	kan	aanvullend	gedacht	
worden	aan	toevoeging	van	een	biologische	
supermarkt	(<	1.000	m²	wvo).	

Kleinschalige supermarkt Vomar in het centrum

Kleinschalige supermarkt aan Jan van Goyenstraat
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Het belang van een supermarkt voor centrumgebieden

Naast	deze	(na	te	streven)	versterking	van	het	
aanbod	is	er	onvoldoende	marktruimte	en	
aanleiding	voor	de	toevoeging	van	extra	
locaties	met	supermarkten.	

Schaalvergroting faciliteren in de centra

Het	is	van	groot	belang	dat	de	eventuele	
schaalvergroting	gefaciliteerd	wordt	in	een	van	
de	winkelgebieden.	Supermarkten	hebben	een	

grote	publieksaantrekkende	werking,	waar	
andere,	nabijgelegen	winkels	van	kunnen	
profiteren	(door	direct	combinatiebezoek	of	
indirecte	bekendheid).	

Om	tot	een	wenselijke	situatie	te	komen,	zijn	de	
volgende	randvoorwaarden	bij	eventuele	
uitbreiding	en	inpassing	in	de	centrumgebieden	
van	belang:	

•	 De	locatie	dient	voldoende	mogelijkheden	
te	bieden	voor	een	eigentijdse	omvang	van	
de	supermarkt,	het	bijbehorende	parkeren	
en	bevoorrading.	

•	 De	locatie	dient	voldoende	mogelijkheden	
te	bieden	voor	combinatiebezoek	en	
synergie	met	andere	functies	en	een	
bijdrage	te	leveren	aan	het	functioneren	van	
het	centrum	als	geheel.	Dat	betekent	dat	de	
supermarktingang	op	korte	afstand	en	in	
het	zicht	is	gelegen	van	de	overige	winkels,	
zonder	barrières	ertussen.	

•	 Schaalvergroting	is	alleen	gewenst	indien	er	
geen	sprake	is	van	een	onaanvaardbare	
afname	van	het	woonklimaat	en	er	geen	
nieuwe	knelpunten	in	de	verkeersstructuur,	
verkeersveiligheid	en	het	verblijfsklimaat	
ontstaan.	Een	supermarkt	kan	van	grote	
meerwaarde	zijn	voor	het	centrum,	maar	
ook	grote	overlast	veroorzaken.	Alleen	bij	
een	goede	en	duurzame	inpassing	is	
(beperkte)	schaalvergroting	van	super-
markten	in	het	centrum	gewenst.	

Hoe	dan	ook	is	perifere	vestiging	(buiten	een	
winkelgebied)	van	supermarkten	ongewenst.	Dit	
draagt	niet	bij	aan	de	te	behouden	en	te	
versterken	winkelstructuur.		
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4.5 Aandachtspunten centra en   
 clusters

Naast	het	faciliteren	van	eigentijdse	super-
markten	als	trekkers	zijn	voor	het	functioneren	
van	de	centra	(hoofdcentrum,	Jan	van	
Goyenstraat,	Zandvoortselaan	West,	
Glipperdreef)	en	clusters	(Zandvoortselaan	
Oost,	Wilhelminaplein)	een	aantal	ruimtelijke	
aandachtspunten	van	belang	waar	in	het	
toekomstige	beleid	op	ingezet	kan	worden.	

Compacte opzet

Ten	eerste	is	het	van	belang	om	te	blijven	
streven	naar	een	zo	compact	mogelijke	opzet	
van	centra	en	clusters.	Dat	betekent	clustering	
van	voorzieningen	in	overzichtelijke	gebieden	
met	behoud	van	korte	afstanden	en	(zicht-)
relaties	van	winkels	ten	opzichte	van	elkaar.	In	
de	huidige	situatie	is	dat	al	het	geval.	Bij	nieuwe	
ontwikkelingen/vestigingen	is	een	goede	relatie	
met	overige	winkels	erg	belangrijk.

Goede bereikbaarheid en parkeren

Tweede	aspect	is	een	goede	bereikbaarheid	en	
voldoende	parkeervoorzieningen,	zowel	voor	de	
auto	als	voor	de	fiets.	Met	name	in	het	centrum	
en	de	Zandvoortselaan	West	zijn	dit	belangrijke	
aandachtspunten.	De	bereikbaarheid	en	het	
parkeren	in	het	centrum	komt	in	het	volgende	

Jan van Goyenstraat

Zandvoortselaan West



44

hoofdstuk	aan	de	orde.	Aan	de	Zandvoortse-
laan	West	is	momenteel	sprake	van	betaald	
parkeren	(mede	in	verband	met	de	nabijheid	
van	het	station).	Dit	is	ongebruikelijk	voor	een	
wijkcentrum	dat	is	gericht	op	het	doen	van	
boodschappen.	Aan	de	Jan	van	Goyenstraat	is	
een	blauwe	zone.	Ook	voor	de	Zandvoortse-
laan-West	kan	een	blauwe	zone	een	passend	
parkeerregime	zijn.	Daarmee	kan	langparkeren	
van	stationbezoekers	worden	voorkomen,	wordt	
voor	de	wijk-	en	buurtcentra	een	gelijk	speelveld	
gecreëerd	en	de	positie	ten	opzichte	van	
andere	centra	versterkt.	Om	de	doorstroming	te	
bevorderen	is	een	maximale	duur	van	1	uur	
gewenst.	

Verder	is	het	aantal	parkeerplaatsen	aan	de	
Zandvoortselaan	West	niet	optimaal.	Er	zijn	
echter	niet	direct	mogelijkheden	om	grote	
capaciteit	toe	te	voegen.	Mogelijk	kan	de	
openbare	ruimte	nog	iets	efficiënter	ingericht	
worden,	zodat	meer	parkeercapaciteit	ontstaat.	
Daarnaast	verdient	ook	verbetering	van	het	
fietsparkeren	aan	de	Zandvoortselaan	West	
extra	aandacht.	

Ook	in	de	overige	centra	is	het	verstandig	om,	
in	samenspraak	met	ondernemers	en	rekening	
houdend	met	het	woonklimaat,	te	blijven	streven	
naar	optimalisatie	van	auto-	en	fietsparkeren.	 Glipperdreef

Zandvoortselaan Oost

Wilhelminalaan

Schoon, heel, veilig 

Het	derde	aspect	dat	van	belang	is	voor	alle	
centra	is	zorgdragen	voor	een	schone,	hele	en	
veilige	omgeving	(o.a.	voorkomen	van	zwerfvuil,	
goed	onderhoud	van	straatmeubilair,	voorkomen	
van	scheefliggende	straatstenen	etc.).	Dit	is	een	
basisvoorwaarde	en	van	cruciaal	belang	voor	
uitstraling	en	imago	van	een	winkelcentrum.

Gerichte communicatie

Tot	slot	wordt	bij	voorkeur	per	winkelgebied	
aandacht	besteed	aan	de	communicatie	richting	
bezoekers.	Dit	kan	door	een	gerichte	marketing	
(o.a.	bekendheid,	acties,	activiteiten).	Onder-
nemers	in	het	centrum	zijn	daar	al	volop	mee	
bezig.	De	online	marketingstrategie	zou	nog	
verder	uitgebouwd	kunnen	worden.	Uit	de	
enquête	komt	naar	voren	dat	een	deel	van	de	
ondernemers	nog	geen	website	heeft.	Daarnaast	
verdient	de	bewegwijzering	naar	de	verschillende	
winkelcentra	extra	aandacht.	Niet	altijd	is	sprake	
van	een	duidelijke	en	eenduidige	bewegwijzering	
vanaf	de	doorgaande	wegen.	

Voor	een	goede	communicatie	en	marketing	is	
het	gewenst	dat	ondernemers	per	centrum	
georganiseerd	zijn	en	samenwerken,	ook	in	de	
buurt-	en	wijkcentra.	Alleen	dan	kan	een	
eenduidige	en	effectieve	communicatie	richting	
bezoekers	onstaan.



45

5  Visie centrum-  
 structuur

5.1 Ambitie en uitgangspunten

In	hoofdstuk	3	is	voor	het	centrum	van	
Heemstede	ingezet	op	een	combinatie	van	de	
drie	hoofdfuncties	frequente	benodigdheden,	
ontmoeten	en	vermaak	en	niet-alledaagse	
aankopen,	en	de	onderlinge	synergie.	Voor	het	
hoofdcentrum	wordt	een	ruimtelijke	uitwerking	
gemaakt,	waarin	stedenbouwkundige	structuur,	
routing,	verkeer	en	parkeren	aan	de	orde	
komen,	mede	ook	in	relatie	tot	de	sfeer	en	
beleving	in	het	centrum	en	het	woon-	en	
leefklimaat	in	de	directe	omgeving.	Het	streven	
is	een	centrum	dat	mogelijkheden	biedt	voor:
•	 Een	aantrekkelijk	voorzieningenniveau	voor	

bezoekers	uit	Heemstede	en	de	regio.
•	 Een	gunstig	ondernemersmilieu	voor	

winkeliers	en	vastgoedeigenaren.
•	 Een	aantrekkelijk	woon-	en	leefklimaat	voor	

omwonenden	direct	rondom	het	centrum.

In	sommige	gevallen	is	sprake	van	
tegenstrijdige	belangen.	In	de	visie	wordt	
getracht	hier	een	goede	balans	in	te	vinden.	

Ruimtelijke vertaling hoofdfuncties

Voor	de	ruimtelijke	vertaling	van	de	drie	
hoofdfuncties	bestaan	twee	mogelijkheden.	
Gestreefd	kan	worden	naar	clustering	van	elk	
van	de	drie	functies	in	een	specifiek	deelgebied.	
Het	voordeel	hiervan	is	dat	het	onderlinge	
combinatiebezoek	gestimuleerd	kan	worden,	
omdat	binnen	één	deelgebied	sprake	is	van	een	
overwegend	zelfde	bezoekmotief.	Per	deel-
gebied	kunnen	de	juiste	ruimtelijke	voor-
waarden	gecreëerd	worden	die	passen	bij	het	
bezoekmotief	(doelgericht	of	verblijven).	

Tweede	mogelijkheid	is	om	juist	te	streven	naar	
menging	van	de	verschillende	type	functies.	
Een	grote	diversiteit	aan	voorzieningen	leidt	tot	

Ruimtelijke vertaling

Na te streven functies
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een	gevarieerde	winkelstraat	met	een	uniek	
karakter.	

In	de	huidige	situatie	is	reeds	sprake	van	een	
grote	diversiteit	en	mix	van	uiteenlopende	
voorzieningen.	Zo	worden	dagelijkse	functies	
als	versspeciaalzaken	afgewisseld	met	
modezaken	en	functies	voor	ontspanning,	zoals	
wellness.	In	de	enquêtes	wordt	deze	grote	
diversiteit	door	zowel	ondernemers	als	
bezoekers	hoog	gewaardeerd.	Het	verdient	de	
voorkeur	om	de	reeds	bestaande	grote	
diversiteit	aan	voorzieningen	als	kracht	te	
beschouwen	en	in	te	zetten	op	versterking	van	
het	centrum	als	‘bonte	kralenketting’.	Dit	
concept	sluit	ook	het	beste	aan	op	het	
ruimtelijke	bezoekersgedrag.	Een	groot	deel	
van	de	centrumbezoekers	legt	behoorlijk	lange	
loopafstanden	af	en	veel	deelgebieden	worden	
in	combinatie	bezocht.	Door	uit	te	blijven	gaan	
van	een	grote	mix	aan	functies	wordt	een	
langdurig	bezoek	aan	het	centrum	en	het	
onderlinge	combinatiebezoek	zoveel	mogelijk	
gestimuleerd.	

Versterken van ontmoeten en verblijven

Wel	is	het	verstandig	om	binnen	het	concept	
van	de	bonte	kralenketting	te	streven	naar	
versterking	van	ontmoeten	en	vermaak	op	een	
aantal	sfeer-	en	imagobepalende	locaties.	Gelet	

Deelgebieden voor ontmoeting
en verblijf

op	de	trends	en	ontwikkelingen	zal	deze	sociale	
functie	van	centrumgebieden	de	komende	jaren	
verder	in	belang	gaan	toenemen.	In	het	digitale	
tijdperk	groeit	de	behoefte	aan	aantrekkelijke	
locaties	voor	ontmoeting	en	verblijf.	

Horeca,	terrassen,	evenementen	en	cultuur	
spelen	daarin	een	grote	rol.	In	de	huidige	
situatie	geldt	een	maximum	voor	het	aantal	
horecazaken	in	het	centrum	(volume-regeling).	
Mogelijk	is	dat	een	reden	voor	het	relatief	
beperkte	en	weinig	onderscheidende	horeca-
aanbod.	Om	de	ontmoetingsfunctie	van	het	
centrum	te	versterken	is	het	verstandig	deze	
maximering	los	te	laten	en	ruimte	te	geven	aan	
meer	horeca.	

Een	ongebreidelde	groei	van	horeca	is	echter	
ongewenst,	mede	ook	in	relatie	tot	mogelijke	
overlast	voor	omwonenden.	Het	voorstel	is	om	
versterking	van	de	horeca	op	een	beperkt	
aantal	locaties	met	een	hoge	ruimtelijke	
(verblijfs)kwaliteit	te	faciliteren.	Horeca	kan	dan	
profiteren	van	een	aangename	en	aantrekkelijke	
omgeving,	en	dat	stimuleert	bezoekers	langer	in	
het	centrum	te	verblijven.

In	tegenstelling	tot	veel	andere	kernen	heeft	
Heemstede	geen	duidelijk	centraal	plein.	Wel	is	
sprake	van	verbreding	van	het	profiel	in	het	



47

middendeel	van	de	Binnenweg.	Daar	zijn	ook	
de	meeste	terrassen	aanwezig	en	is	ruimte	voor	
het	houden	van	evenementen	(modeshows	
etc.).	Voor	de	toekomst	wordt	ingezet	op	
versterking	van	dit	deel	van	de	Binnenweg	als	
centraal	plein	en	het	(sociale)	hart	van	het	
centrum.	

Op	de	twee	locaties	waar	de	centrumstructuur	
kruist	met	de	vaartenstructuur	van	de	
Schouwbroekerpolder	bestaan	ook	kansen	om	
het	verblijven	en	horeca	te	versterken.	De	
aanwezigheid	van	het	water	en	het	historische	
karakter	van	de	vaarten	biedt	kansen	voor	het	
creëren	van	aantrekkelijke	verblijfsgebieden	
met	een	hoge	belevingswaarde.	

Het	gebied	rondom	de	kruising	Binnendoor-
Blekersvaart	maakt	momenteel	een	verloederde	
en	onaantrekkelijke	indruk,	terwijl	het	wel	een	
drukke	locatie	is	(nabij	ingang	Albert	Heijn).	
Rondom	de	IJzerenbrug	(kruising	Zandvaart-
Binnenweg)	is	al	sprake	van	horeca	en	terras	
langs	het	water.	Dit	zou	in	de	toekomst	verder	
uitgebouwd	kunnen	worden.	Wel	is	daarvoor	
een	opwaardering	van	beide	gebieden	nood-
zakelijk.	Met	name	rondom	de	Binnendoor	
worden	de	kansen	die	de	aanwezigheid	van	het	
water	heeft	nu	onvoldoende	benut.				

Blekersvaart omstreeks 1919

Zandvaart en IJzerenbrug omstreeks 1800

Huidige situatie Blekersvaart-Binnendoor

Huidige situatie Zandvaart
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5.2 Integrale visie

Uitgaande	van	het	concept	‘bonte	kralenketting’	
wordt	voor	de	toekomst	ingezet	op	de	
Raadhuisstraat-Binnenweg-Binnendoor	als	één	
gevarieerd,	samenhangend	en	levendig	
centrumgebied.	In	de	direct	omliggende	
gebieden	wordt	ingezet	op	behoud	van	een	
aantrekkelijk	en	rustig	woon-	en	leefklimaat.	

Voor	versterking	van	het	centrumgebied	worden	
in	de	visie	voorstellen	gedaan	voor	verbetering	
van	de	bereikbaarheid,	met	name	vanuit	het	
westen	en	noorden,	versterking	van	het	noor-
delijkste	deel	van	de	Binnenweg,	het	faciliteren	
van	publiekstrekkers,	het	optimaliseren	van	de	
veiligheid	en	faciliteiten	voor	fietsers	en	
voetgangers	en	de	opwaardering	van	een	
aantal	deelgebieden	voor	ontmoeting,	verblijven	
en	beleven	(van	groen,	water,	terrassen,	
evenementen).	In	de	volgende	paragraaf	
worden	de	volgende	deelprojecten	uitgewerkt:
1.	 Bereikbaarheid	vanuit	de	regio
2.	 Versterking	Binnenweg-noord
3.	 Inpassing	supermarkt
4.	 Veiligheid	fietsers/voetgangers
5.	 Hart	van	het	centrum
6.	 IJzerenbrug	en	omgeving
7.	 Fietsparkeren	

Integrale visie
Heemstede-centrum
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5.3 Projecten 

Project 1: Bereikbaarheid vanuit de regio 

In	de	analyse	(paragraaf	3.5)	is	naar	voren	
gekomen	dat	de	bereikbaarheid	vanuit	de	regio	
over	het	algemeen	goed	op	orde	is.	Alleen	
vanuit	het	westen	en	noorden	is	het	meest	
noordelijke	deel	van	de	Binnenweg	minder	
direct	bereikbaar.	Om	de	bereikbaarheid	van	dit	
deelgebied	te	verbeteren,	kan	worden	gedacht	
aan	herinvoering	van	tweerichtingsverkeer.	
Vanaf	de	Lankhorstlaan	is	de	Binnenweg	dan	
immers	weer	direct	bereikbaar	en	hoeft	niet	via	
de	Julianalaan	omgereden	te	worden.	Om	de	
haalbaarheid	en	wenselijkheid	hiervan	te	
bepalen,	is	een	nadere	uitwerking	gemaakt	van	
de	consequenties	voor	het	straatprofiel	van	de	
Binnenweg.	

Na	bestudering	van	het	straatprofiel	blijkt	dat	de	
huidige	breedte	van	de	rijbaan	niet	geschikt	is	
voor	tweerichtingsverkeer.	Een	rijbaan	van	4,6	
meter	biedt	daarvoor	alleen	voldoende	ruimte	
als	de	verkeersintensiteit	lager	is	dan	500	
motorvoertuigen	per	etmaal*.	Op	de	Binnenweg	
is	de	verkeersintensiteit	echter	vele	malen	
hoger	(zie	verkeerstellingen).	

*	 CROW	(2012),	ASVV	

Huidig profiel noordelijk deel
van de Binnenweg

Situatie bij invoering 
tweerichtingsverkeer 

Mede	ook	gelet	op	de	verkeersveiligheid	voor	
fietsers	is	bij	invoering	van	tweerichtings-
verkeer	verbreding	van	de	rijbaan	met	minimaal	
één	meter	noodzakelijk.	Dit	betekent	dat	de	
rijbaan	alleen	verbreed	kan	worden	als	ruimte	
voor	de	voetganger,	fietsparkeren,	bomen	of	
parkeren	wordt	ingeleverd.	

Het	verwijderen	van	parkeerplaatsen	is	
ongewenst	omdat	daarmee	de	toenemende	
toegankelijkheid	weer	teniet	wordt	gedaan.	Het	
verkleinen	van	de	ruimte	voor	voetgangers,	
fietsparkeren	en	bomen	zal	leiden	tot	een	
behoorlijk	afname	van	het	verblijfsklimaat	en	
bewegingsruimte	voor	langzaam	verkeer.	
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Bij	herinvoering	van	tweerichtingsverkeer	
ontstaat	een	situatie	die	vergelijkbaar	is	met	de	
situatie	van	voor	de	herinrichting	van	de	
openbare	ruimte.	Destijds	werd	de	straat	
gedomineerd	door	autoverkeer	en	was	het	
verblijfsklimaat	beperkt.	Juist	de	herinrichting	
heeft	geleid	tot	meer	ruimte	voor	de	voetganger	
en	fietser	en	een	hoogwaardige	uitstraling	van	
de	openbare	ruimte	die	past	bij	het	imago	en	de	
kwaliteit	van	het	aanbod	van	Heemstede.	Een	
aantrekkelijke	verblijfsruimte,	comfort	en	
veiligheid	voor	fiets	en	voetganger	sluiten	ook	
aan	op	consumentenvoorkeuren	(beleven)	en	
de	resultaten	van	de	bezoekersenquête.

Met	herinvoering	van	tweerichtingsverkeer	zou	
dit	weer	teniet	worden	gedaan.	Bijkomend	effect	
is	dat	het	aantal	extra	kruisende	verkeers-
stromen	(conflictsituaties)	op	de	Binnenweg	en	
het	aantal	verkeersbewegingen	in	de	direct	
aansluitende	woonstraten	(Spaarnzichtlaan,	
Oosterlaan)	ook	zal	gaan	toenemen.

Alles	overwegende	kan	worden	geconcludeerd	
dat	herinvoering	van	het	tweerichtingsverkeer	
leidt	tot	een	afname	van	de	verkeersveiligheid,	
het	verblijfsklimaat	en	de	hoogwaardige	
uitstraling	van	het	centrum.	

Situatie noordelijk deel van de Binnenweg voor de herinrichting

Situatie middendeel Binnenweg voor de herinrichting
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Wel	zijn	andere	ingrepen	denkbaar	om	de	
bereikbaarheid	te	verbeteren.	Ten	eerste	
kunnen	de	afslagverboden	vanaf	de	
Lankhorstlaan	en	Heemsteedse	Dreef	worden	
opgeheven.	Hierdoor	kunnen	bezoekers	die	
alleen	het	noordelijkste	stukje	Binnenweg	willen	
bezoeken	en	de	hoofdroute	via	de	Julianalaan	
te	lang	vinden,	deze	bedrijven	sneller	bereiken.	

Om	te	voorkomen	dat	het	aantal	auto-
bewegingen	substantieel	zal	toenemen	en	het	
woonklimaat	en	de	verkeersveiligheid	wordt	
aangetast,	kan	ervoor	gekozen	worden	om	in	
deze	woonstraten	eenrichtingsverkeer	in	te	
voeren	in	de	richting	naar	de	Binnenweg.	De	
afslagverboden	en	het	eenrichtingsverkeer	
kunnen	als	proef	worden	ingevoerd	om	te	
bepalen	wat	de	effecten	ervan	zijn.

Visie bereikbaarheid
vanuit de regio

Proef: afslagverbod opheffen richting Binnenweg-noord
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Om	de	bereikbaarheid	verder	te	verbeteren	
dient	ook	aandacht	geschonken	te	worden	aan	
de	bewegwijzering	en	het	verduidelijken	van	
een	parkeerroute.	In	de	huidige	situatie	is	niet	
altijd	sprake	van	heldere	en	eenduidige	borden	
die	de	richting	naar	het	centrum	wijzen.

Om	de	bereikbaarheid	van	het	centrum	als	
geheel	te	vergroten	kan	daarnaast	gedacht	
worden	aan	verlenging	van	de	parkeerduur.	Een	
beperkte	parkeerduur	leidt	enerzijds	tot	een	
snelle	doorstroming	dat	past	bij	boodschappen	
doen.	Anderzijds	wordt	een	langduriger	verblijf	
in	het	centrum	(meer	en	langer	winkel-,	horeca-	
en	terrasbezoek)	niet	gestimuleerd.

Visie bereikbaarheid 
noordelijk deel

Via	mobiel	betalen	is	het	al	mogelijk	om	langer	
te	parkeren.	Gelet	op	het	hoogwaardige	aanbod	
en	de	wens	om	het	verblijf	stimuleren,	is	het	
gewenst	om	ook	parkeerautomaten	daarop	aan	
te	passen.	Gedacht	kan	worden	aan	het	
verlengen	tot	4	uur.	Daarbij	kan	eventueel	een	
progressief	tarief	worden	overwogen:	eerste	
(twee)	uur	voordeliger.	Dit	is	stimuleert	de	
doorstroming,	maar	biedt	ook	mogelijkheden	
voor	een	langer	verblijf.	

Tot	slot	kan	worden	onderzocht	of	bestaande	
parkeerterreinen	efficiënter	gebruikt	kunnen	
worden.	Gedacht	kan	worden	aan	de	

parkeerterreinen	aan	de	Kerklaan,	achter	de	
bibliotheek,	bij	het	pand	van	Riviera	Maison	en	
in	het	zuiden	van	de	Raadhuisstraat.	Door	
slimmer	om	te	gaan	met	de	ruimte	kan	de	
parkeercapaciteit	verhoogd	worden.

Tot	slot	kan	extra	parkeercapaciteit	worden	
toegevoegd	in	de	vorm	van	gebouwde	
parkeervoorzieningen.	De	fysieke	ruimte	
hiervoor,	aansluitend	aan	het	winkelgebied,		
is	beperkt.	Mogelijk	biedt	de	inpassing	van	een	
supermarkt	(zie	project	3)	hiertoe	de	fysieke		
(en	financiële)	kans.

Verlengen maximale parkeerduur
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Project 2: Versterking Binnenweg-noord

Naast	het	verbeteren	van	de	bereikbaarheid	
vanuit	het	noorden	en	westen,	kan	het	
noordelijk	deel	van	de	Binnenweg	verder	
worden	versterkt	door	het	toevoegen	van	
trekkracht.	Met	het	noordelijk	deel	wordt	het	
gebied	van	de	Binnenweg	bedoeld	ten	noorden	
van	Binnendoor.	Daar	is	het	gebrek	aan	
passanten	een	van	de	belangrijkste	oorzaken	
van	het	matige	functioneren.	

Door	een	trekker	aan	het	gebied	toe	te	voegen	
kan	het	aantal	passanten	substantieel	
toenemen	en	daar	profiteren	alle	winkels	van.	
Zo	kan	worden	gedacht	aan	toevoeging	van	
een	biologische	supermarkt	(Ekoplaza,	
Estafette,	Marqt).	Dit	zijn	populaire	en	snel	
groeiende	winkelketens	die	een	goede	
toevoeging	zouden	kunnen	zijn	voor	het	
winkelaanbod	in	Heemstede-centrum.	Ook	kan	
gedacht	worden	aan	Action	of	verplaatsing	van	
Aldi.	Deze	formules	passen	minder	bij	het	
gemiddeld	hoogwaardige	profiel	van	
Heemstede,	maar	ze	zijn	wel	een	gebruikelijke	
aanvulling	in	winkelgebieden	van	deze	omvang,	
trekken	grote	aantallen	bezoekers	per	week	en	
kunnen	ook	een	impuls	betekenen	voor	het	
noordelijk	deel.	

Mogelijkheden voor inpassing trekker

Biologische supermarkt goede aanvulling op aanbod in Heemstede
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Voor	toevoeging	van	trekkracht	kan	ruimte	
ontstaan	in	de	moderne	bebouwing	op	de	kop	
van	de	Binnenweg	door	leegkomende	units	of	
eventuele	verplaatsing	van	bestaande	bedrijven	
naar	andere	locaties	in	het	centrum.	

Tweede	aspect	voor	versterking	van	het	
noordelijk	deel	is	opwaardering	en	verbetering	
van	de	relatie	met	Albert	Heijn	via	Binnendoor.		
Naast	het	middendeel	van	de	Binnenweg	is	dit	
een	van	de	sublocaties	die	kunnen	worden	
aangewezen	voor	het	faciliteren	van	ontmoeten,	
horeca	en	verblijven.	Dit	gebied	wordt	door	de	
aanwezigheid	van	Albert	Heijn	druk	bezocht	en	
heeft	in	potentie	een	aantrekkelijke	
verblijfskwaliteit	(door	de	aanwezigheid	van	de	
Blekersvaart),	maar	maakt	in	de	huidige	situatie		
een	onaantrekkelijke	indruk.

Het	voorstel	is	om	het	hele	gebied	integraal	op	
te	waarderen	tot	verblijfsgebied	en	aantrekke-
lijke	verbinding	tussen	publiekstrekker	Albert	
Heijn	en	de	Binnenweg.	Door	de	bestaande	
verouderde	bebouwing	aan	de	Binnendoor	te	
vervangen,	kan	een	ruimer	pleintje	ontstaan	
met	ruimte	voor	kleinschalige	centrumfuncties	
(bijvoorbeeld	gespecialiseerde	daghoreca,	
lunchroom	en/of	een	ambachtelijk	eet-,	proef-	
en	marktconcept)	en	appartementen	erboven	
en	wordt	het	combinatiebezoek	tussen	Albert	

Voorstellen voor versterking noordelijk deel Binnenweg
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Heijn	en	het	noordelijke	deel	gestimuleerd.	In	
verband	met	de	gunstige	bezonning	en	de	
nabijheid	van	het	water	kan	een	aantrekkelijke	
locatie	ontstaan	voor	een	aantal	kleine	
terrassen.	

Om	de	belevingswaarde	van	de	plek	te	
vergroten	is	het	gewenst	de	Blekersvaart	als	
geheel	aantrekkelijker	te	maken,	bijvoorbeeld	
door	vergroening	en	de	realisatie	van	een	
aantrekkelijke	brug	voor	voetgangers	en	
fietsers.	

Het	ontstane	pleintje	kan	ook	ruimte	bieden	
voor	extra	fietsparkeren,	zodat	het	een	klein	
bronpunt	kan	worden	voor	een	bezoek	aan	
Albert	Heijn	en/of	het	noordelijk	deel	van	de	
Binnenweg.

Het gebied rondom Binnendoor maakt een onaantrekkelijke indruk..

... maar biedt met name in de zomer potenties voor het creëren van een aantrekkelijk verblijfsklimaat
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Project 3: Inpassing supermarkt

Vomar	heeft	momenteel	een	kleinschalige	
omvang.	Om	de	trekkersrol	voor	het	centrum	te	
versterken,	is	schaalvergroting	gewenst.	Daarbij	
kan	een	aantal	voorwaarden	worden	benoemd:
•	 Voldoende	ruimte	voor	een	eigentijdse	

supermarkt	en	het	benodigde	parkeren.	
•	 Een	goede	(zicht)relatie	met	overige	

winkels.	De	entree	dient	direct	aan	te	sluiten	
op	het	centrumgebied.	Alleen	dan	wordt	het	
combinatiebezoek	gestimuleerd.

•	 Een	zorgvuldige	inpassing	van	de	
supermarkt,	zodat	direct	omwonenden	zo	
min	mogelijk	worden	geconfronteerd	met	
blinde	gevels	en	het	onttrekken	van	zicht.

•	 Inpandige	bevoorrading	en	een	veilige	
af-	en	aanrijroute	voor	vrachtverkeer	(mede	
in	relatie	tot	bewoners	in	de	omgeving).

•	 Een	goede	situering	en	vormgeving	van	het	
parkeren	met	een	veilige	wegontsluiting.

Om	te	bepalen	welke	mogelijkheden	voor	
uitbreiding	beschikbaar	zijn,	is	een	nadere	
locatiestudie	verricht.	Hieruit	blijkt	dat	de	
ruimtelijke	mogelijkheden	zeer	beperkt	zijn.	Drie	
mogelijke	locaties	komen	naar	voren:
•	 De	huidige	locatie	door	naastgelegen	

panden	bij	de	winkel	te	betrekken.	

Locatiestudie inpassing supermarkt
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•	 Er	zijn	plannen	voor	inpassing	van	Vomar	in	
het	blok	tussen	de	Binnenweg	en	Eikenlaan,	
inclusief	een	parkeerkelder.

•	 Overige	locaties	zijn	fysiek-ruimtelijk	zeer	
complex	en/of	liggen	op	te	grote	afstand	
van	het	winkelgebied.	In	het	verlengde	van	
project	2	(versterking	Binnenweg-noord)	is	
met	extra	aandacht	gekeken	naar	de	
Binnenweg	ten	noorden	van	de	Binnendoor.

Elke	locatie	heeft	voor-	en	nadelen	in	relatie	tot	
de	randvoorwaarden.	Het	plan	Eikenlaan	heeft	
als	voordeel	dat	het	leidt	tot	ontwikkeling	van	
een	eigentijdse	supermarkt	en	forse	toevoeging	
van	parkeercapaciteit	aan	het	centrum.	Omdat	
in	een	woonblok	wordt	gebouwd	kan	echter	
overlast	ontstaan	voor	omwonenden.	

De	locaties	aan	de	noordelijke	kop	hebben	als	
groot	voordeel	dat	ze	in	het	deel	van	de	
Binnenweg	liggen	waar	behoefte	is	aan	een	
nieuwe	impuls	en	meer	passanten	(zie	ook	
project	2).	Bovendien	zou	binnen	bestaande	
bebouwing	ruimte	gevonden	kunnen	worden	(bij	
eventuele	verplaatsing	huidige	winkels).	
Hierdoor	blijven	ingrepen	beperkter.	Groot	
nadeel	is	dat	in	de	omgeving	voor	een	grote	
supermarkt	onvoldoende	extra	parkeerruimte	
kan	worden	toegevoegd.	Op	de	huidige	locatie	
kunnen	naastgelegen	panden	worden	

Mogelijke locaties noordelijk deel Binnenweg



58

betrokken,	maar	kan	naar	verwachting	geen	
supermarkt	van	1.750	m²	worden	gerealiseerd.	
Daarnaast	is	ook	hier	onvoldoende	ruimte	voor	
de	extra	benodigde	parkeercapaciteit.		

Vanuit	het	functioneren	van	het	centrum	
geredeneerd	biedt	de	locatie	Eikenlaan	de	
beste	mogelijkheden	(moderne	trekker	en	extra	
parkeercapaciteit	gekoppeld	aan	het	centrum).	
Om	te	voorkomen	dat	het	zal	leiden	tot	een	
ongewenste	effecten	zal	bij	de	nadere	
planvorming	zorgvuldig	aandacht	besteed	
moeten	worden	aan	een	zorgvuldige	inpassing	
van	de	bebouwing,	inpandige	en	veilige	
bevoorrading	en	een	parkeerkelder,	mede	in	
relatie	tot	omwonenden.	Ook	dient	een	goede	
relatie	gelegd	te	worden	met	de	Binnenweg.		

Indien	door	de	initiatiefnemer	niet	aan	deze	
randvoorwaarden	kan	worden	voldaan,	dan	
bieden	de	andere	locaties	mogelijkheden	voor	
uitbreiding.	De	noordelijke	kop	kan	daarbij,	
ondanks	de	beperkingen	voor	wat	betreft	
parkeren,	worden	overwogen.	Het	noordelijk	
deel	van	de	Binnenweg	zou	hiermee	een	extra	
impuls	kunnen	krijgen.	Als	deze	(complexe)	
locatie	ook	niet	haalbaar	blijkt,	is	uitbreiding	op	
de	huidige	locatie	gewenst.	De	inmiddels	
leegstaande	panden	aldaar	kunnen	hiervoor	
benut	worden.			

Stappenplan uitbreiding en inpassing supermarkt
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Project 4: Veiligheid fietsers en voetgangers

Belangrijk	punt	is	de	veiligheid	en	de	positie	van	
fietsers	en	voetgangers	in	het	straatprofiel.	
Ondanks	de	herinrichting,	waarbij	meer	ruimte	
is	ontstaan	voor	langzaam	verkeer,	blijft	er	(een	
gevoel	van)	onveiligheid	in	relatie	tot	
autoverkeer.	Na	nadere	observaties	kan	het	
volgende	worden	geconcludeerd	(zie	foto’s):
•	 Met	name	fietsers	in	noordelijke	richting	

komen	soms	in	de	verdrukking.	Doordat	er	
in	die	richting	geen	fietssuggestiestrook	is	
aangegeven,	zijn	automobilisten	geneigd	af	
te	wijken	van	het	midden	van	de	rijbaan.	
Fietsers	hebben	daardoor	minder	ruimte	en	
gaan	soms	op	het	voetgangersgedeelte	
rijden.	Dit	leidt	weer	tot	conflictsituaties	met	
voetgangers.

•	 De	openbare	ruimte	is	enkele	jaren	geleden	
heringericht	met	als	doel	een	toegankelijke	
straat.	Toch	is	het	op	sommige	momenten	
en	locaties	lastig	om	over	te	steken,	zeker	
voor	ouderen	en	gehandicapten.	

Fietsers	krijgen	meer	ruimte	door	ook	richting	
het	noorden	een	fietssuggestiestrook	aan	te	
brengen.	Anders	dan	een	fietspad	of	-strook	
heeft	een	fietssuggestiestrook	geen	wettelijke	
status,	maar	geeft	de	fietser	wel	een	eigen	plek,	
waardoor	meer	veiligheid(sgevoel)	ontstaat.	
Bovendien	nemen	automobilisten	meer	het	

Fietsers in noordelijke richting in de verdrukking 

Matige oversteekbaarheid voetgangers
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aangegeven.	In	overleg	met	betrokkenen	kan	
deze	suggestie	nader	worden	geoptimaliseerd.	
Een	mogelijkheid	is	om	zebrapaden	aan	te	
brengen	en	een	enkele	parkeerplaats	te	
verwijderen.	Zebrapaden	zijn	herkenbaar	en	
geven	voetgangers	voorrang.	Oversteek-
plaatsen	kunnen	ook	op	andere	wijze	
verduidelijkt	worden.	Daarbij	is	ook	aandacht	
nodig	voor	blinden	en	slechtzienden.

Huidig profiel Binnenweg Voorstel fietssuggestiestrook
in noordelijke richting

Voorstel toevoegen 
oversteekplaatsen voetgangers

midden	van	de	rijbaan,	waardoor	meer	ruimte	
ontstaat	voor	fietsers	richting	het	noorden	en	
deze	minder	genoodzaakt	zijn	het	voetgangers-
gedeelte	te	gebruiken.	Ten	derde	heeft	het	een	
snelheidsremmend	effect	op	auto’s,	doordat	de	
rijbaan	optisch	smaller	wordt.	

Om	dit	te	realiseren	zullen	de	fietssuggestie-
strook	richting	zuid	en	de	baan	voor	auto’s	iets	
versmald	moeten	worden.	Dit	kan	relatief	
eenvoudig	door	straatstenen	te	verplaatsen.	

Rekening	houdend	met	de	gemiddelde	breedte	
van	een	personenauto	is	een	breedte	van	2,2	m	
voor	de	autorijbaan	gewenst	(indicatief)	en	
kunnen	fietssuggestiestroken	van	1,2	meter	
gerealiseerd	worden.	

Om	voetgangers	beter	te	faciliteren,	kunnen	op	
een	aantal	strategische	locaties	(bijvoorbeeld	in	
de	buurt	van	publiekstrekkers)	duidelijke	
oversteekplaatsen	gemaakt	worden.	In	de	
visiekaart	is	daarvoor	een	aantal	locaties	
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Project 5: Hart van het centrum

In	 de	 visie	 wordt	 het	 middendeel	 van	 de	
Binnenweg	 aangewezen	 als	 het	 sociale	 en	
maatschappelijke	 hart	 van	 het	 centrum	 en	 de	
gemeente.	Door	de	centrale	 ligging,	verbreding	
in	 het	 profiel	 (voldoende	 ruimte)	 en	 reeds	
aanwezige	 horeca	 en	 terrassen	 biedt	 dit	
deelgebied	 hiervoor	 de	 beste	 mogelijkheden.	

Gestreefd	wordt	naar	versterking	van	de	
horecafunctie	in	dit	deelgebied.	Dit	kan	ten	
eerste	door	in	het	oostelijke	deel	(in	verband	
met	een	gunstige	bezonning)	meer	ruimte	te	
bieden	aan	de	vestiging	van	horeca.	Het	gaat	
dan	vooral	om	horecagelegenheden	met	een	
winkel-ondersteunende	functie	(daghoreca)	en/
of	restaurantfunctie.	Nachthoreca	is	niet	
gewenst	in	verband	met	aantasting	van	het	
woonklimaat	in	de	directe	omgeving.	

Om	de	bovenlokale	aantrekkingskracht	van	de	
horeca	te	vergroten	en	op	hetzelfde	niveau	te	
krijgen	als	die	van	de	winkels	is	daarnaast	een	
kwaliteitsslag	nodig.	Bij	voorkeur	wordt	
gestreefd	naar	meer	horeca	in	het	hogere	
marktsegment,	die	past	bij	de	kenmerken	van	
de	lokale	bevolking	en	het	kwalitatief	hoog-
waardige	imago	van	Heemstede.	Daar	past	ook	
een	hoogwaardige	en	verzorgde	uitstraling	bij.	
In	de	huidige	situatie	is	dat	niet	altijd	het	geval.	

Voorstellen voor opwaardering hart van het centrum
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Kwaliteit en uitstraling horeca sluit niet altijd aan bij het hoogwaardige imago van Heemstede

Referentiebeeld Oisterwijk: aantrekkelijk en open uitstraling horeca en terrassen

Veel	horeca	bevindt	zich	in	het	middensegment	
en	heeft	een	sobere,	soms	rommelige	
uitstraling	die	niet	past	bij	(het	imago	van)	
Heemstede.	

Om	het	woon-	en	leefklimaat	niet	onnodig	aan	
te	tasten,	kunnen	in	een	terrassenverordening	
nadere	regels	worden	opgenomen	omtrent	het	
gebruik	van	materiaal,	de	omvang	van	
terrassen,	openingstijden,	het	gebruik	van	
muziek	etc.	

Verder	is	het	middendeel	van	de	Binnenweg	
geschikt	voor	het	creëren	van	overnachtings-
mogelijkheden	in	Heemstede-centrum	
(bed&breakfast,	of	klein	hotel).	Ook	vervullen	
evenementen	een	belangrijke	en	toenemende	
rol	in	de	aantrekkingskracht	van	centra.	Om	de	
positie	van	het	middendeel	van	de	Binnenweg	
als	hart	van	het	centrum	en	Heemstede	verder	
te	vergroten	is	het	gewenst	om,	juist	in	dit	
gebied	en	in	combinatie	met	de	horeca,	ruime	
mogelijkheden	te	bieden	voor	het	organiseren	
van	evenementen.	Dit	kan	niet	alleen	leiden	tot	
een	(tijdelijke)	toename	van	bezoekers,	maar	
het	centrum	van	Heemstede	ook	meer	
bekendheid	geven	en	op	de	kaart	zetten.			
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Project 6: Opwaardering omgeving IJzerenbrug

Naast	opwaardering	van	Binnendoor-Blekers-
vaart	kan	het	gebied	rondom	de	kruising	
Zandvaart-Raadhuisstraat	worden	aangewezen	
als	tweede	sublocatie	voor	versterking	van	het	
ontmoeten	en	verblijf.	In	de	huidige	situatie	zijn	
er	al	enkele	horecagelegenheden	gevestigd	die	
profiteren	van	de	nabijheid	van	het	water.	Het	
voorstel	is	om	de	aantrekkelijkheid	van	water	
veel	meer	te	gaan	benutten	voor	het	creëren	
van	een	aantrekkelijke	centrumomgeving	waar	
bezoekers	graag	verblijven.	In	dat	kader	is	het	
gewenst	om	ondernemers	en	vastgoed-
eigenaren	op	elke	hoek	de	mogelijkheid	te	
geven	voor	het	ontwikkelen	van	horeca	en	
terrassen	in	de	nabijheid	van	het	water.

Profiteren van nabijheid water omgeving IJzerenbrug

Voorstellen voor opwaardering omgeving IJzerenbrug
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Daarnaast	is	het	gewenst	de	functionele	
(bezoekers)relatie	tussen	de	Binnenweg	en	de	
Raadhuisstraat	te	versterken.	Op	dit	moment	
liggen	de	bezoekersaantallen	ten	zuiden	van	de	
brug	(Raadhuisstraat)	substantieel	lager	dan	
ten	noorden	ervan	(Binnenweg)	(blz.	24).	De	
Raadhuisstraat	profiteert	niet	optimaal	van	de	
trekkracht	van	de	Binnenweg	(Deka),	de	
Binnenweg	niet	optimaal	van	het	onder-
scheidende	aanbod	zelfstandige	specialisten	op	
de	Raadhuisstraat.	

De	onoverzichtelijke	en	onveilige	verkeers-
situatie	op	de	brug	vormt	een	barrière	in	de	
voetgangersrelatie	tussen	beide	winkelstraten.	
De	rijbaan	is	behoorlijk	smal	voor	auto’s	en	
fietsers	in	twee	richtingen.	Op	drukke	
momenten	kan	dit	leiden	tot	onveilige	situaties	
voor	fietsers,	een	matig	verblijfsklimaat	voor	
voetgangers	en	een	onaantrekkelijke	verbinding	
tussen	de	Binnenweg	en	Raadhuisstraat.

Om	dit	knelpunt	op	te	lossen	kan	worden	
gedacht	aan	herprofilering	van	de	openbare	
ruimte	(bredere	rijbaan).	Dit	leidt	echter	weer	tot	
minder	ruimte	voor	voetgangers.	Ook	aanpas-
sen	van	de	voorrangssituatie	op	de	kruising	
Zandvaartkade-Binnenweg	lost	het	knelpunt	
niet	op,	er	blijft	immers	te	weinig	ruimte	op	de	
brug	zelf.	

De combinatie van de smalle rijbaan op de brug.... 

... en linksafslaand autoverkeer vanaf Zandvaartkade leidt tot onveilige situaties en een matig verblijfsklimaat
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Visie bereikbaarheid 
zuidelijk deel

Efficiënter inrichten van parkeerterrein aan Kerklaan... ... en het terrein aan de Raadhuisstraat

Een	optie	die	wel	het	gewenste	effect	heeft	is	
het	linksaf	slaan	vanaf	de	Zandvaartkade	voor	
auto’s	eruit	te	halen.	Hierdoor	worden	mogelijke	
conflictsituaties	voorkomen	en	ontstaat	meer	
ruimte	voor	langzaam	verkeer	op	de	brug.	

Deze	ingreep	leidt	ertoe	dat	de	Raadhuisstraat	
niet	meer	bereikt	kan	worden	via	de	Zandvaart-
kade.	De	bereikbaarheid	van	winkels	in	de	
Raadhuisstraat	zal	echter	niet	hoeven	af	te	
nemen,	omdat	er	goede	alternatieve	routes	
beschikbaar	zijn.	Vanuit	westelijke	en	zuidelijke	
richting	verandert	er	niets.	Vanaf	de	Heem-
steedse	Dreef	vanaf	het	noorden	blijft	de	
Raadhuisstraat	via	de	Havenstraat	goed	
bereikbaar.	Via	deze	route	is	het	hart	van	de	
Raadhuisstraat	direct	bereikbaar	vanaf	de	
Heemsteedse	Dreef.	Om	het	woon-	en	
leefklimaat	en	de	verkeersveiligheid	in	de	
Havenstraat	te	waarborgen,	is	het	gewenst	
eenrichtingsverkeer	in	te	voeren	en	een	
verkeerscirculatierondje	te	creëren	met	de	
Postlaan.				

Verder	kan	de	parkeercapaciteit	in	dit	deel	van	
het	centrum	nog	verder	geoptimaliseerd	worden	
door	de	parkeerterreinen	aan	de	Kerklaan	en	in	
het	zuidelijke	deel	van	de	Raadhuisstraat	
efficiënter	in	te	richten	(zie	ook	project	1).	
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Project 7: Fietsparkeren

Tot	slot	kan	de	fietsbereikbaarheid	verbeterd	
worden	door	op	een	beperkt	aantal	locaties	
extra	mogelijkheden	te	geven	voor	fiets-
parkeren.	Bij	voorkeur	gaat	het	om	strategische	
locaties	met	de	volgende	kenmerken:	
•	 Nabij	drukke	locaties,	publiekstrekkers	of	

ander	grote	(parkeer)bronpunten.		
•	 Aanwezigheid	van	voldoende	fysieke	

ruimte,	mede	in	relatie	tot	parkeren,	
terrassen	etc.	

•	 Daarnaast	is	het,	rekening	houdend	met	het	
toenemende	aantal	e-bikes,	gewenst	om	te	
zorgen	voor	oplaadvoorzieningen.	

In	totaal	komen	11	locaties	verspreid	over	
Binnenweg-Raadhuisstraat	in	aanmerking	voor	
het	toevoegen	van	extra	fietsparkeren	(zie	
visiekaart).	Dit	kan	door	middel	van	het	
aanbrengen	van	enkele	fietsnietjes	per	locatie	
of	een	fietsparkeervak	aan	te	geven.	Voordelen	
van	die	laatste	optie	zijn	dat	ook	voldoende	
ruimte	ontstaat	voor	bakfietsen	en	er	geen	
elementen	in	de	weg	staan	als	er	een	
evenement	wordt	gehouden.	In	nadere	
afstemming	met	betrokkenen	kunnen	het	exacte	
aantal	en	de	locaties	nader	worden	bepaald.	

Mogelijke locatie nabij Hema voor extra fietsparkeren

Referentiebeeld: oplaadvoorziening voor elektrische fietsen
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6 Samenwerkings 
 -agenda

In	hoofdstuk	4	en	5	zijn	voorstellen	gedaan	om	
tot	een	duurzame	winkelstructuur	op	
gemeentelijk	niveau	en	een	toekomstgerichte	
centrumstructuur	te	komen,	waarbij	zoveel	
mogelijk	rekening	is	gehouden	met	de	(soms)	
tegenstrijdige	belangen	van	de	verschillende	
partijen	(bezoekers,	ondernemers,	bewoners,	
vastgoedeigenaren).	In	dit	hoofdstuk	wordt	
ingegaan	op	de	concrete	maatregelen	en	
instrumenten,	de	rol	van	partijen	en	de	wijze	
waarop	de	samenwerking	geïntensiveerd	en	
vorm	gegeven	kan	worden.

6.1 Rol partijen

Om	tot	uitvoering	van	de	visie	en	projecten	te	
komen,	hebben	partijen	elk	een	verschillende	
rol.	De	gemeente	heeft	als	taak	het	algemeen	
belang	te	dienen	en	heeft	dan	ook	een	
initiërende	en	regisserende	rol.	Daarnaast	is	zij	
verantwoordelijk	voor	het	opstellen	van	beleid	
en	regelgeving	en	voor	aanpassingen	in	de	
openbare	ruimte.	

Ondernemers	hebben	een	rol	in	het	bieden	van	
een	hoogwaardig	product	dat	past	bij	het	imago	
van	Heemstede	en	zijn	verantwoordelijk	voor	
een	goede	communicatie	en	marketing	naar	
(potentiële)	doelgroepen	en	bezoekers.	

Direct	omwonenden	van	de	winkelcentra	
hebben	geen	rol	als	initiatiefnemer,	maar	dienen	
wel	actief	bij	de	uitvoering	van	de	visie	
betrokken	te	worden.	

6.2 Maatregelen

In	deze	paragraaf	wordt	een	overzicht	gegeven	
van	concrete	maatregelen	ter	uitvoering	van	de	
visie.	Het	maatregelenpakket	gaat	in	zijn	geheel	
in	op	de	benoemde	zeven	aandachtspunten:
1.	 Toekomstige	functie	en	positie	centra
2.	 Positie	en	locatie	publiekstrekkers
3.	 Stedenbouwkundige	structuur	en	routes
4.	 Verkeer	en	parkeren
5.	 Relatie	tot	het	woonklimaat
6.	 Sfeer	en	beleving
7.	 Samenwerking	en	marketing

Onderscheid	wordt	gemaakt	tussen	
maatregelen	voor	de	hele	winkelstructuur	en	
maatregelen	voor	de	centrumstructuur.	
Daarnaast	variëren	de	maatregelen	van	meer	
strategische	projecten	tot	projecten	die	relatief	

eenvoudig	en	snel	uit	te	voeren	zijn	(quick	
wins).	Per	project	wordt	aangegeven	wat	het	
precies	inhoudt	(wat,	waarom,	hoe,	wie	en	
wanneer).		

Het	maatregelenpakket	is	ons	concrete	advies	
aan	de	gemeente	en	kan	worden	beschouwd	
als	modulair	geheel	van	onafhankelijk	van	
elkaar	uit	te	voeren	projecten.			
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Maatregelen gemeentelijke winkelstructuur

Beleid detailhandel gemeente Heemstede

Wat Vastleggen	en	handhaven	van	een	helder	
en	duidelijk	concentratiebeleid.

Waarom Behoud	van	een	vitale	winkelstructuur	en	
compacte	aantrekkelijke	winkelcentra	op	
de	lange	termijn.

Hoe Vaststellen	van	de	beleidsvisie,	vertaling	
naar	bestemmingsplannen	en	
consequente	handhaving.

Wie Initiatief:	gemeente
Betrokkenen:	ondernemers

Wanneer Korte	termijn	

Schoon, heel en veilig

Wat Zorg	dragen	voor	een	schone,	hele	en	
veilige	omgeving	voor	bezoekers	en	
ondernemers.

Waarom Een	verzorgde	omgeving	heeft	grote	
invloed	op	het	imago	van	een	winkel-
gebied	en	laat	momenteel	soms	te	
wensen	over.

Hoe Per	winkelgebied	een	periodiek	overleg	
tussen	de	ondernemersvereniging	en	de	
gemeente	Heemstede.	Hierbij	kunnen	
praktische	knelpunten	en	maatregelen	
worden	afgestemd.	Daarnaast	is	het	
gewenst	dat	er	zowel	bij	de	ondernemers	
als	bij	de	gemeente	één	duidelijk	
aanspreekpunt	(contactpersoon)	is.

Wie Initiatief:	gemeente
Betrokkenen:	ondernemers,	omwonenden

Wanneer Korte	termijn	

Uitbreiding supermarkt Jan van Goyenstraat

Wat Het	vergroten	van	de	supermarkt	tot	een	
moderne	omvang.		

Waarom De	supermarkt	is	de	belangrijkste	
publiekstrekker	voor	het	winkelcentrum	en	
kan	deze	rol	op	langere	termijn	alleen	
optimaal	vervullen	met	een	eigentijdse	en	
moderne	omvang.

Hoe Indien	gewenst	bij	ondernemer:	ruimtelijke	
studie	naar	mogelijkheden	voor	
uitbreiding,	gekoppeld	aan	het	
winkelgebied,	rekening	houdend	met	het	
woon-	en	leefklimaat.

Wie Initiatief:	ondernemer
Betrokkenen:	gemeente,	omwonenden

Wanneer Lange	termijn	

Blauwe zone Zandvoortselaan West

Wat Invoering	blauwe	zone	winkelgebied	
Zandvoortselaan	West.

Waarom Betaald	parkeren	past	niet	bij	een	
winkelcentrum	met	een	wijkverzorgende	
functie,	gericht	op	boodschappen.

Hoe Verwijderen	van	parkeerautomaten	en	
borden.	Om	langparkeerders	te	weren	
kan	een	blauwe	zone	worden	ingevoerd	
(bij	voorkeur	maximaal	1	uur	om	
doorstroming	te	garanderen).

Wie Initiatief:	gemeente
Betrokkenen:	ondernemers

Wanneer Korte	termijn	

Parkeercapaciteit Zandvoortselaan West

Wat Inventariseren	van	mogelijkheden	voor	
verhogen	van	het	aantal	parkeerplaatsen	
voor	auto’s	en	fietsers.

Waarom De	huidige	parkeercapaciteit	voor	auto’s	
en	fietsers	is	beperkt	en	van	groot	belang	
voor	de	aantrekkelijkheid	van	het	gebied.

Hoe Ruimtelijke	studie	naar	efficiëntere	
inrichting	van	de	openbare	ruimte.	

Wie Initiatief:	gemeente
Betrokkenen:	ondernemers

Wanneer Middellange	termijn	

Gerichte communicatie per winkelcentrum

Wat Per	winkelcentrum	het	intensiveren	van	
de	marketing,	onder	meer	op	internet	en	
in	de	regio.

Waarom Regionale	potenties	van	Heemstede	met	
hoogwaardige	centra	beter	benutten.	

Hoe Uitbouwen	marketing	in	de	regio	en	
digitale	communicatiestrategie.	

Wie Initiatief:	ondernemers
Betrokkenen:	gemeente

Wanneer Korte	termijn	

Bewegwijzering

Wat Aandacht	voor	de	bewegwijzering	richting	
de	verschillende	centra.

Waarom Momenteel	is	niet	altijd	sprake	van	een	
eenduidige	en	duidelijke	bewegwijzering	
vanaf	de	doorgaande	wegen.	

Hoe Evaluatie	en	waar	nodig	aanpassing	van	
de	borden	en	andere	uitingen.	

Wie Initiatief:	gemeente
Betrokkenen:	ondernemers

Wanneer Korte	termijn	
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Maatregelen centrumstructuur

Afslagverbod richting Binnenweg-noord

Wat Het	opheffen	van	het	afslagverbod	
richting	Spaarnzichtlaan	en	
Landzichtlaan.

Waarom Hierdoor	wordt	de	directe	bereikbaarheid	
van	het	noordelijk	deel	van	de	Binnenweg	
vanaf	de	doorgaande	routes	verbeterd.	

Hoe Verkeersborden	verwijderen	en	het	
instellen	van	een	proef	en	evaluatie	van	
de	effecten.	

Wie Initiatief:	gemeente
Betrokkenen:	omwonenden,	ondernemers

Wanneer Korte	termijn	

Parkeerduur langsparkeren centrum

Wat Verlengen	van	de	maximale	parkeerduur	
naar	4	uur.		

Waarom Aantrekkelijker	maken	van	het	
parkeerregime	en	het	stimuleren	van	een	
langduriger	verblijf	in	het	centrum.	
Gedacht	kan	worden	aan	het	verlengen	
van	de	duur	tot	4	uur.	Daarbij	kan	
eventueel	een	progressief	tarief	worden	
overwogen:	eerste	(twee)	uur	voordeliger.	

Hoe Aanpassen	verkeersborden/parkeer-
automaten.

Wie Initiatief:	gemeente
Betrokkenen:	ondernemers

Wanneer Korte	termijn	

Optimaliseren parkeerterreinen

Wat Verhogen	van	de	parkeercapaciteit	door		
efficiënter	gebruik	van	parkeerterreinen	
nabij	de	kruising	Kerklaan-Raadhuis-
straat,	voor	Riviera	Maison,	het	zuidelijk	
deel	van	de	Raadhuisstraat	en	het	terrein	
achter	de	bibliotheek.

Waarom Verhogen	van	de	parkeercapaciteit	door	
slim	om	te	gaan	met	de	beschikbare	
ruimte.

Hoe Herinrichting	van	openbare	ruimte	op	
parkeerterreinen.

Wie Initiatief:	gemeente
Betrokkenen:	ondernemers,	omwonenden

Wanneer Middellange	termijn	

Actieve acquisitie winkel- en horecabedrijven

Wat Actief	aantrekken	van	nieuwe	interessante	
winkel-	en/of	horecabedrijven	voor	
centrum	Heemstede.		

Waarom Een	aantal	panden	staan	leeg	en	in	het	
noordelijk	deel	van	de	Binnenweg	is	
behoefte	aan	extra	trekkracht	
(bijvoorbeeld	door	vestiging	van	een	
biologische	supermarkt).	

Hoe Actief	benaderen	van	mogelijk	
interessante	ondernemers/organisaties.

Wie Initiatief:	vastgoedeigenaren
Betrokkenen:	ondernemers,	gemeente

Wanneer Korte	termijn	

Herontwikkeling omgeving Binnendoor

Wat Vergroten	belevingswaarde	Binnendoor,	
omgeving	Blekersvaart	en	de	brug	
richting	Albert	Heijn.

Waarom Verbeteren	van	de	relatie	tussen	Albert	
Heijn	en	de	Binnenweg	en	creëren	van	
een	aantrekkelijk	verblijfspleintje	met	
ruimte	voor	terrasjes	en	gekoppeld	aan	de	
Blekersvaart.

Hoe Herontwikkeling	verouderd	vastgoed,	
realisatie	van	een	aantrekkelijke	voet-	en	
fietsbrug	en	vergroenen	van	de	
Blekersvaart.

Wie Initiatief:	gemeente,	vastgoedeigenaren
Betrokkenen:	ondernemers,	omwonenden

Wanneer Middellange	termijn	

Uitbreiding en inpassing supermarkt

Wat Faciliteren	van	de	schaalvergroting	van	
Vomar	in	het	centrum.

Waarom Faciliteren	van	een	publiekstrekker	direct	
gekoppeld	aan	het	centrumgebied	en	
rekening	houdend	met	de	omgeving.

Hoe Uitwerking	van	het	plan	voor	de	
Eikenlaan.	Indien	niet	aan	een	aantal	
randvoorwaarden	voldaan	wordt	(o.a.	
ruimtelijke	inpassing,	veiligheid,	overlast,	
koppeling	met	centrum)	kan	bekeken	
worden	of	inpassing	op	een	van	de	
noordelijke	locaties	mogelijk	is	of	
uitbreiding	op	de	huidige	locatie.				

Wie Initiatief:	Vomar,	ontwikkelaar
Betrokkenen:	gemeente,	ondernemers,	
omwonenden

Wanneer Korte	termijn	
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Vergroten verkeersveiligheid Binnenweg

Wat Meer	ruimte	creëren	voor	voetgangers	en	
fietsers	in	het	straatprofiel	in	relatie	tot	het	
autoverkeer.	

Waarom Vergroten	van	de	verkeersveiligheid	voor	
langzaam	verkeer.

Hoe Aanpassingen	doorvoeren	in	de	
bestaande	inrichting	door	een	extra	
fietssuggestiestrook	en	een	aantal	
oversteekplaatsen	toe	te	voegen.	

Wie Initiatief:	gemeente
Betrokkenen:	ondernemers

Wanneer Korte	termijn	

Regelgeving horeca en terrassen

Wat Ruimte	bieden	aan	horeca	in	het	
bestemmingsplan	en	het	opstellen	van	
een	verordening	omtrent	horeca	en	
terrassen.

Waarom Voor	de	positie	van	het	centrum	is	het	
gewenst	in	de	drie	verblijfsgebieden	meer	
kwalitatief	hoogwaardige	dag-	en	
avondhoreca	mogelijk	te	maken,	waarbij	
rekening	gehouden	wordt	met	de	overlast	
voor	omwonenden.

Hoe Vertalen	naar	het	bestemmingsplan	en	
opstellen	van	regels	omtrent	openings-
tijden,	het	gebruik	van	materiaal,	de	
omvang	van	terrassen,	het	gebruik	van	
muziek	etc.

Wie Initiatief:	gemeente
Betrokkenen:	ondernemers,	omwonenden

Wanneer Korte	termijn	

Versterken middendeel Binnenweg

Wat Versterken	van	de	ontmoetingsfunctie	van	
het	middendeel	van	de	Binnenweg.

Waarom In	elk	centrumgebied	bestaat	behoefte	
aan	een	centraal	plein	voor	ontmoeting	en	
verblijf.	In	de	huidige	situatie	is	dat	slechts	
in	beperkte	mate	het	geval.	

Hoe Versterken	van	de	horecafunctie	en	een	
kwaliteitsslag	in	de	segmentering	en	
uitstraling	van	de	horeca.	Daarnaast	
ruime	mogelijkheden	voor	de	organisatie	
van	evenementen	in	het	middendeel	van	
de	Binnenweg.	

Wie Initiatief:	ondernemers
Betrokkenen:	omwonenden,	gemeente

Wanneer Middellange	termijn	

Opwaardering IJzerenbrug en omgeving

Wat Vergroten	van	de	belevingswaarde	
IJzerenbrug	en	de	Zandvaart.

Waarom Het	stimuleren	van	combinatiebezoek	
tussen	de	Raadhuisstraat	en	Binnenweg	
en	verhoging	van	het	verblijfsklimaat	en	
de	verkeersveiligheid	door	het	instellen	
van	eenrichtingsverkeer	op	de	brug	en	
ruime	mogelijkheden	voor	horeca	en	
terrassen	op	de	vier	hoeken	van	de	
kruising.

Hoe Integrale	opwaardering	van	de	openbare	
ruimte	op	het	kruispunt	en	de	brug	en	
creëren	van	mogelijkheden	voor	horeca.

Wie Initiatief:	gemeente
Betrokkenen:	ondernemers,	omwonenden

Wanneer Middellange	termijn	

Toevoegen fietsparkeren

Wat Verhogen	van	de	fietsparkeercapaciteit

Waarom In	de	huidige	situatie	is	op	sommige	
plekken	onvoldoende	
stallingsmogelijkheid	beschikbaar.

Hoe Aanbrengen	van	oplaadpunten	voor	
e-bikes	en	extra	fietsparkeren	op	
strategische	locaties	waar	nog	ruimte	is	in	
de	openbare	ruimte,	in	de	nabijheid	van	
een	publiekstrekker	of	bronpunt.	Dat	kan	
door	het	toevoegen	van	enkele	nietjes	of	
door	het	aanbrengen	van	fietsparkeer-
vakken	(o.a.	voor	bakfietsen).	

Wie Initiatief:	gemeente
Betrokkenen:	ondernemers,	omwonenden

Wanneer Korte	termijn	
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6.2 Overleg en uitvoering

De	winkelcentra	in	Heemstede	hebben	een	
goede	uitgangspositie.	Wel	wijzigt	de	
winkelmarkt	fundamenteel	en	dat	heeft	ook	
gevolgen	voor	Heemstede.	Als	gevolg	van	
landelijke	trends	neemt	de	vraag	naar	winkels	
de	komende	jaren	verder	af.	Achterblijvende	
investeringen	(afwachtende	marktpartijen),	
stagnatie	en	meer	leegstand	liggen	op	de	loer.	
Niet	alleen	het	voorzieningenaanbod	is	in	het	
geding,	maar	ook	het	woon-	en	leefklimaat.	

Consistent beleid is basis voor vestigingsklimaat 

In	het	voorgaande	is	een	groot	aantal	projecten	
benoemd	die	uitvoering	geven	aan	de	visie.	Met	
het	vaststellen	door	de	gemeenteraad	wordt	de	
basis	gelegd	voor	een	breed	gedragen	vervolg.

Het	maken	van	heldere	keuzes	(focus	op	een	
beperkt	aantal	deelgebieden	en	strategische	
locaties)	biedt	marktpartijen	het	vertrouwen	om	
te	investeren	op	relatief	dure	en	ingewikkelde	
locaties	in	de	centrumgebieden.	Potenties	
dienen	zoveel	mogelijk	naar	de	gewenste	
centra	getrechterd	te	worden.	De	ervaring	leert	
dat	‘als	alles	overal	mag’	er	in	de	praktijk	niks	
substantieel	structuurversterkends	gebeurt.	In	
de	visie	voor	de	winkelstructuur	en	voor	het	
centrum	is	aangegeven	waar	concentratie	van	

en	investeringen	in	winkels,	horeca	en	overige	
publieksfuncties	gewenst	zijn.	In	het	algemeen	
geldt	dat	publieksfuncties	waar	mogelijk	in	de	
centra	worden	gesitueerd.	Waar	nodig	wordt	
deze	keuze	ook	in	ander	beleid	(ruimtelijke	
ordening,	verkeer,	etc.)	consequent	herhaald	en	
vastgehouden.	

Periodiek centrumoverleg

Door	gemeente	en	ondernemers	wordt	al	op	
structurele	basis	overlegd.	Om	uitvoering	te	
geven	aan	deze	visie	op	de	winkelstructuur	en	
het	centrum	van	Heemstede	kan	dit	overleg	
periodiek	ingepland	en	geïntensiveerd	worden.	
Afhankelijk	van	de	agenda	kunnen	per	keer	ook	
bewonersorganisaties	en	andere	direct	
betrokkenen	hiervoor	worden	uitgenodigd.	

Deze	visie	biedt	de	koers	om	met	deze	partijen	
aan	de	slag	te	gaan.	Na	de	vaststelling	van	
deze	visie	kan	in	overleg	met	betrokken	partijen	
nader	invulling	worden	gegeven	aan	de	juiste	
vorm	van	samenwerking.	Rekening	houdend	
met	de	relatief	beperkte	capaciteit	en	middelen	
bij	afzonderlijke	partijen	kan	in	onderling	
overleg	worden	bepaald	welke	projecten	
prioriteit	verdienen	en	op	welke	wijze	deze	
pragmatisch	ter	hand	kunnen	worden	genomen.	
Gezamenlijk	wordt	de	voortgang	en	uitvoering	
van	projecten	begeleid.	

In	de	loop	der	tijd	kunnen	projecten	worden	
aangepast	en	nieuwe	worden	toegevoegd.	
Deze	visie	biedt	een	helder	gemeenschappelijk	
doel	en	de	basis	voor	een	draaiboek	met	
projecten.	
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Bijlagen

1 Stakeholders, projectgroep en stuurgroep

Op	diverse	momenten	tijdens	het	opstellen	van	dit	document	heeft	
terugkoppeling	plaatsgevonden	met	de	(ambtelijke)	projectgroep,	de	
stuurgroep	en	een	groep	met	direct	betrokken	stakeholders	(ondernemers,	
bewoners).	Hieronder	een	overzicht	van	personen	die	bij	het	proces	
betrokken	zijn	geweest.

Ambtelijke projectgroep 

Dhr.	Van	der	Aar	(ruimtelijk	beleid	en	projectleider)
Dhr.	Loggers	(economische	zaken	en	verkeer)
Mw.	Sonneveld	(communicatie)
Dhr.	Ter	Haak	(stedenbouw)
Mw.	Van	Dijk	(openbare	ruimte)
Dhr.	Van	Hofwegen	(uitvoering	verkeer)
Mw.	Koning	(bijzondere	wetten	en	marktmeester)
Dhr.	Nieuweboer	(openbare	orde	en	veiligheid)
Dhr.	Hendricks	(bouw-	en	woningtoezicht)
Dhr.	Siegrest	(welzijnszaken)
Mw.	Aartsen	(algemene	beschouwing)

Stuurgroep 

Dhr.	Ates	(portefeuillehouder	ruimtelijke	ordening	en	projectwethouder)
Mw.	Heeremans	(portefeuillehouder	economische	zaken)
Mw.	Hooij	(portefeuillehouder	verkeer)

Dhr.	Schumacher	(directeur	Ruimte	en	Welzijn	en	ambtelijk	opdrachtgever)
Dhr.	Appels	(hoofd	publiekszaken	(communicatie))

Stakeholders

Dhr.	Van	Limburg	(Winkelcentrum	Raadhuisstraat	&	Binnenweg)
Dhr.	Janus	(Winkelcentrum	Raadhuisstraat	&	Binnenweg)
Mw.	Slagter	(Winkelcentrum	Raadhuisstraat	&	Binnenweg)
Dhr.	Bos	(Winkelcentrum	Jan	van	Goyenstraat)
Mw.	Bonnes-van	Ophem	(Winkelcentrum	Zandvoortselaan	West)
Dhr.	Hart	(Winkelcentrum	Zandvoortselaan	Oost)
Dhr.	De	Koning	(Winkelcentrum	De	Glip)
Dhr.	Offerman	(Vereniging	Buurtgenoten	Binnenweg	Oost)
Mw.	Kooi	(Vereniging	Buurtgenoten	Binnenweg	Oost)
Dhr.	Koenders	(Vereniging	van	omwonenden	AH	Centrum)
Dhr.	Huibrechtse	(Vereniging	van	omwonenden	AH	Centrum)

Brede bijeenkomst belangstellenden

Op	2	maart	en	6	oktober	2015	en	1	februari	2016	zijn	‘brede	bijeenkomsten’	
voor	belangstellenden	gehouden.	Hierin	zijn	de	hoofdlijnen	uit	de	analyse	en	
visie	gepresenteerd	en	besproken	en	was	er	ruimte	voor	vragen	en	
opmerkingen.	Op	de	avonden	waren	±	90	ondernemers,	bewoners,	
eigenaren,	maatschappelijke	organisaties,	raads-	en	collegeleden	en	
ambtelijk	betrokkenen	aanwezig.	Daarnaast	hebben	personen	en	
organisaties	schriftelijke	reacties	toegestuurd,	onder	meer	via	winkelvisie@
heemstede.nl.	Opmerkingen	en	suggesties	zijn	verwerkt	in	het	document.
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2 Tabellen ondernemersenquête

Respons
De	ondernemersenquête	is	breed	verspreid	onder	winkels,	horecabedrijven	
en	overige	publieksgerichte	bedrijven	in	de	hele	gemeente	Heemstede.	In	
totaal	zijn	112	enquêtes	ingevuld	(totale	respons	van	±	39%),	met	een	goede	
afspiegeling	van	de	verschillende	branches	en	centrumgebieden.

Leeftijd
<	40	jaar 6%

40	-	50	jaar 23%

50	-	60	jaar 23%

>	60	jaar 12%

Geen	antwoord 35%

TOTAAL 100%

Activiteiten internet
Geen/beperkt 15%

Eigen	website 53%

Eigen	webwinkel 28%

Geen	antwoord 4%

TOTAAL 100%

Gemiddelde beoordeling eigen bedrijf
1=slecht,	2=onvoldoende,	3=niet	goed/niet	slecht,	4=voldoende,	5=(zeer)	goed)

Locatie 4,2

Omvang 4,1

Uitstraling 4,2

Investeringen afgelopen drie jaar (meerdere antwoorden mogelijk)
Interieur 55%

Exterieur 45%

Webwinkel 19%

Uitbreiding 14%

Verplaatsing 11%

Nieuwe	vestiging 5%

Geen 18%

Plannen komende drie jaar (meerdere antwoorden mogelijk)
Exterieur 36%

Interieur 32%

Webwinkel 12%

Uitbreiding 6%

Nieuwe	vestiging 5%

Verplaatsing 3%

Beëindiging 9%

Geen 30%

Gemiddelde beoordeling omzet 2014
Slecht 2%

Onvoldoende 13%

Aan	de	krappe	kant 25%

Voldoende 45%

(Zeer)	goed 11%

Geen	antwoord 5%

TOTAAL 100%
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Verwachtingen omzet komende 5 jaar
Daling 4%

Stabilisering 29%

Stijging 51%

Onzeker 13%

Geen	antwoord 4%

TOTAAL 100%

Gemiddelde inschatting herkomst omzet per winkelgebied
Gemeente	
Heemstede

Omliggende	
gemeenten

Elders TOTAAL

Heemstede-centrum 60% 29% 11% 100%

Jan	van	Goyenstraat 63% 29% 8% 100%

Zandvoortselaan	West 54% 41% 5% 100%

Overige	locaties 47% 37% 16% 100%

Gemiddelde inschatting herkomst omzet Heemstede-centrum per sector
Gemeente	
Heemstede

Omliggende	
gemeenten

Elders TOTAAL

Dagelijkse	sector 64% 28% 8% 100%

Niet-dagelijkse	sector 57% 29% 14% 100%

Horeca	 71% 23% 6% 100%

Gemiddelde beoordeling per winkelgebied
1=slecht,	2=onvoldoende,	3=niet	goed/niet	slecht,	4=voldoende,	5=(zeer)	goed)

Heemstede-
centrum

Jan	van	
Goyenstraat

Zandvoortselaan	
West

Winkelaanbod

Aantal	winkels 4,1 4,0 3,5

Brancheverdeling 3,8 3,4 3,7

Kwaliteit	winkels 4,2 4,5 4,0

Horeca-aanbod

Aantal	bedrijven 3,6 3,7 3,3

Brancheverdeling 3,6 4,0 3,5

Kwaliteit	bedrijven 3,9 4,3 3,5

Ruimtelijke	opzet	
en	inrichting

Concentratie	bedrijven 3,6 4,0 3,3

Openbare	ruimte 3,3 3,9 3,3

Verkeersveiligheid 2,6 3,9 3,8

Uitstraling	
bedrijven

Onderhoud	gevels 3,6 4,0 3,8

Presentatie	etalages 3,7 3,9 3,8

Toegankelijkheid	
per	auto

Bereikbaarheid 3,2 4,5 3,8

Aantal	parkeerplaatsen 3,0 4,2 1,8

Parkeerregime 2,5 4,3 2,0

Toegankelijkheid	
per	fiets

Bereikbaarheid 4,3 4,6 4,0

Aantal	fietsenrekken 3,1 4,4 4,0

Meest genoemde sterke en zwakke punten Heemstede-centrum (n=77)

Sterk

Kwaliteit	en	diversiteit	aanbod 77%

Sfeer	en	uitstraling 29%

Bereikbaarheid	en	parkeren 19%

Centrale	ligging	en	opzet 16%

Zwak

Parkeersituatie 40%

Onveiligheid	voor	fietsers	en	voetgangers 23%

Afname/eenzijder	aanbod 18%

Eenrichtingsverkeer 17%
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Meest genoemde sterke en zwakke punten Jan van Goyenstraat (n=11)

Sterk

Kwaliteit	en	diversiteit	aanbod 64%

Gezelligheid 65%

Vrij	parkeren 45%

Zwak

Bekendheid/vindbaarheid 36%

Eenzijdig	aanbod 27%

Parkeerdruk 18%

Meest genoemde sterke en zwakke punten Zandvoortselaan West (n=5)

Sterk

Kwaliteit	en	diversiteit	aanbod 80%

Parkeren	voor	de	deur 60%

Bereikbaarheid 20%

Zwak

Aantal	parkeerplaatsen 60%

Parkeerregime 60%

Leegstand 20%

3 Tabellen passantentellingen

Onderzoeksdagen
Op	zaterdag	19	september	(zonnig)	en	dinsdag	22	september	(afwisselend	
bewolkt	en	een	enkele	bui)	zijn	passantentellingen	uitgevoerd	in	het	centrum	
van	Heemstede.	Op	elk	telpunt	is	in	elk	uur	exact	vijf	minuten	het	aantal	
passanten	geteld,	zowel	voetgangers,	fietsers	als	auto’s.	Op	basis	hiervan	is	
een	uurgemiddelde	over	de	hele	dag	berekend.

Gemiddeld aantal passanten per uur (heen en weer) per telpunt
Voetgangers (Brom)fietsers Auto’s

zaterdag dinsdag zaterdag dinsdag zaterdag dinsdag

1 183 102 425 243 347 296

2 306 149 468 336 306 296

3 441 195 632 413 420 411

4 513 231 554 329 342 365

5 548 222 509 372 444 342

6 560 200 599 447 461 330

7 495 206 651 330 512 401

8 525 216 122 14 0 0

9 275 89 491 276 479 341

Verhouding verkeersmodaliteiten Heemstede-centrum
(Brom)fietsers Voetgangers Auto’s TOTAAL

Zaterdag 39% 31% 30% 100%

Dinsdag 40% 20% 40% 100%
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4 Tabellen bezoekersenquête

Onderzoeksdagen
Op	zaterdag	19	september	(zonnig)	en	dinsdag	22	september	(afwisselend	
bewolkt	en	een	enkele	bui)	zijn	bezoekersenquêtes	uitgevoerd	in	het	
centrum	van	Heemstede.	De	weersomstandigheden	leverden	geen	
verstorend	beeld	op.	Verspreid	over	het	hele	centrum	zijn	de	hele	dag	door	
mensen	op	straat	geënquêteerd.	In	totaal	zijn	verdeeld	over	twee	dagen	
circa	300	enquêtes	afgenomen.	

Reden centrumbezoek
Boodschappen

doen
Doelgericht	
bezoek

Winkelen Verblijven/
ontmoeten

TOTAAL

Zaterdag 49% 26% 12% 13% 100%

Dinsdag 50% 34% 7% 9% 100%

Aantal bezochte bedrijven/voorzieningen
1 2-3 4-5 >5 geen TOTAAL

Zaterdag 29% 47% 10% 1% 13% 100%

Dinsdag 39% 46% 6% 3% 6% 100%

Bezoekfrequentie
>1	keer/week 1-4	keer/maand <1	keer/maand TOTAAL

Zaterdag 61% 31% 8% 100%

Dinsdag 72% 20% 8% 100%

Gemiddelde verblijfsduur
Zaterdag 58	minuten

Dinsdag 46	minuten

Herkomst van respondenten
Gemeente	
Heemstede

Omliggende	
gemeenten

Elders TOTAAL

Zaterdag 68% 21% 12% 100%

Dinsdag 77% 15% 8% 100%

Vervoermiddel
Te	voet (Brom)fiets Auto OV TOTAAL

Zaterdag 36% 33% 31% 0% 100%

Dinsdag 32% 22% 45% 1% 100%

Supermarkt bezocht
Wel	supermarkt	bezocht Geen	supermarkt	bezocht

Zaterdag 49% 51%

Dinsdag 51% 49%

Meest bezochte supermarkten
Aandeel	van	totaal	aantal	
supermarktbezoekers

Dekamarkt 49%

Albert	Heijn 35%

Vomar 23%

Aldi 6%

Loopafstanden
Alle	bezoekers Supermarktbezoekers

Zaterdag 770	meter 770	meter

Dinsdag 680	meter 790	meter
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Meest genoemde sterke punten 
Kwaliteit	en	diversiteit	aanbod 69%

Sfeer	en	uitstraling 39%

Bereikbaarheid	en	parkeren 19%

Centrale	ligging	en	opzet 11%

Meest genoemde zwakke punten
Teveel	autoverkeer 26%

Onveiligheid	voor	fietsers	en	voetgangers 25%

Afname/eenzijdig	aanbod 20%

Aantal	parkeerplaatsen	en	parkeerregime 20%

5 Distributieve analyse supermarkten Heemstede

Omdat	er	in	Heemstede	een	discussie	speelt	omtrent	het	aantal	en	de	
locatie	van	supermarkten	is	voor	het	supermarktaanbod	in	de	gemeente,	op	
basis	van	beschikbare	kengetallen,	een	distributieve	analyse	gemaakt.	
Distributieve	berekeningen	moeten	worden	beschouwd	als	hulpmiddel	om	
inzicht	te	krijgen	in	de	verhouding	tussen	vraag	en	aanbod.	De	uitkomst	van	
de	theoretische	berekening	dient	vervolgens	een	kwalitatieve	en	ruimtelijke	
vertaalslag	te	krijgen.	Niettemin	kan	een	kwantitatieve	analyse	van	vraag	en	
aanbod	een	indicatie	geven	van	overbewinkeling	of	uitbreidingspotenties.	

Variabelen

Bij	deze	kwantitatieve	analyse	gaat	het	om	de	verhouding	tussen	vraag	en	
aanbod.	De	vraagzijde	wordt	bepaald	door	de	omzet	per	hoofd,	de	omvang	
van	het	verzorgingsgebied	(aantal	inwoners),	de	mate	waarin	het	
omzetpotentieel	terecht	komt	in	het	betreffende	winkelgebied	
(koopkrachtbinding)	en	de	mate	waarin	omzet	van	elders	toevloeit	
(koopkrachttoevloeiing).	Aan	de	aanbodzijde	spelen	de	omvang		
(m²	winkelvloeroppervlak)	en	benodigde	omzet	per	m²	wvo	
(vloerproductiviteit)	een	rol.	

Verzorgingsgebied

Het	primaire	verzorgingsgebied	voor	supermarkten	in	Heemstede	bestaat	uit	
de	gemeente	Heemstede	met	circa	26.500	inwoners.	Volgens	prognoses	
van	het	CBS	zal	het	aantal	inwoners	de	komende	jaren	stabiliseren.

Gemiddelde omzet per inwoner

In	distributieve	berekeningen	gaan	we	uit	van	de	landelijk	gemiddelde	omzet	
per	hoofd	van	de	bevolking	per	jaar.	Bij	de	gemiddelde	omzet	per	hoofd	van	
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de	bevolking	zijn	niet	alleen	bestedingen	van	consumenten	meegenomen,	
maar	ook	bestedingen	van	bedrijven	in	winkels.

De	gemiddelde	omzet	per	hoofd	in	supermarkten	in	Nederland	bedraagt		
€	2.065*.	Wanneer	het	gemiddeld	besteedbaar	inkomen	per	inwoner	in	het	
verzorgingsgebied	afwijkt	van	het	Nederlands	gemiddelde	is	het	gewenst	de	
gemiddelde	omzetcijfers	per	hoofd	aan	te	passen.	Voor	supermarkten	is	het	
gebruikelijk	het	omzetcijfer	per	hoofd	aan	te	passen	met	een	correctie	van	¼	
van	het	percentage	dat	het	inkomen	lager	of	hoger	is	dan	het	Nederlands	
gemiddelde.	Omdat	het	gemiddeld	besteedbaar	inkomen	in	de	gemeente	
Heemstede	46%	boven	het	landelijk	gemiddelde	ligt**,	gaan	we	uit	van	een	
omzetcijfer	per	inwoner	van		€	2.302	(€	2.065	+	(¼	x	46%	x	€	2.065)).	

Koopkrachtbinding en -toevloeiing

Niet	alle	bestedingen	van	inwoners	van	Heemstede	komen	terecht	in	het	
eigen	winkelapparaat.	Het	aandeel	van	de	totale	bestedingen	van	inwoners	
van	Heemstede	dat	terecht	komt	in	de	eigen	winkels	noemen	we	de	
koopkracht-binding.	Uit	het	koopstromenonderzoek	Randstad	blijkt	dat	de	
binding	voor	dagelijks	aanbod	in	Heemstede	rond	de	80%	ligt.	

Behalve	bestedingen	van	inwoners	van	Heemstede	(primair	
verzorgingsgebied)	ontvangen	de	supermarkten	in	Heemstede	ook	
bestedingen	van	consumenten	van	buiten	het	primair	verzorgingsgebied.	Dit	
aandeel	binnen	de	totale	omzet	noemen	we	het	aandeel	vreemde	
koopkracht.	Dit	aandeel	bedraagt	in	het	dagelijks	aanbod	in	Heemstede	
circa	28%.	

*	 Detailhandel.info	/Panteia	(2014),	cijfers	op	basis	van	CBS	en	Locatus,		
bewerking	DTNP

**	 CBS	(2012),	StatLine	databank

Indien	uitgegaan	wordt	van	een	versterking	van	het	supermarktaanbod	kan	
worden	uitgegaan	van	een	stijging	van	de	binding	tot	circa	85%	en	van	het	
aandeel	vreemde	koopkracht	tot	maximaal	circa	30%.	In	verband	met	het	
sterke	aanbod	in	de	omgeving	(o.a.	Hoofddorp,	Schalkwijk)	is	een	grotere	
stijging	naar	verwachting	niet	haalbaar.

Gemiddelde omzet per m2

In	Nederland	bedraagt	de	gemiddelde	omzet	per	m²	(uit	de	verkoop	aan	
consumenten	en	bedrijven)	in	supermarkten	circa	€	8.400,-	(excl.	BTW)
(Detailhandel.info,	bewerking	DTNP).	De	landelijk	gemiddelde	
vloerproductiviteit	is	de	resultante	van	vraag	(omzet)	en	aanbod	(m²).	
Omzetten	staan	landelijk	gemiddeld	onder	druk	(overaanbod).	Voor	
Heemstede	gaan	wij,	om	consumenten	een	kwalitatief	goed	aanbod	en	
serviceniveau	te	kunnen	bieden,	uit	van	de	landelijk	gemiddelde	
vloerproductiviteit	als	ondergrens	voor	winkels.

Indicatie distributieve mogelijkheden

Op	basis	van	bovenstaande	cijfers	wordt	een	indicatieve	berekening	
gemaakt	van	de	distributieve	mogelijkheden	voor	supermarkten	in	
Heemstede.	

Distributieve mogelijkheden supermarkten in de gemeente Heemstede
Inwoners	primair	verzorgingsgebied	(gemeente) 26.500

Omzet/inwoner	(excl.	BTW) €	2.302

Koopkrachtbinding 80-85%

Koopkrachttoevloeiing 28-30%

Totale	potentiële	omzet	(excl.	BTW) €	67,8-74,1	mln

Omzet/m2	wvo	(excl.	BTW) €	8.400

Potentieel	supermarktaanbod	(m²	wvo) 8.100-8.800

Huidig	supermarktaanbod	(m²	wvo) 6.920

Uitbreidingspotentie	(m²	wvo) 1.180-1.880
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