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* ......maar ik denk dat er bij het opzetten 

van een nieuw centrum voor Krimpen 

wel degelijk rekening gehouden kan worden 

met al het mooie van de streek, en dat er 

ook ruimte, letterlijk en figuurlijk, moet zijn 

om daarvan te kunnen genieten.

Ach, het is maar een idee.....

* citaat uit centrum overzicht reacties deel 1

van Barbara van der Zeijden



Krimpen aan den IJssel ontwikkelt een stedenbouwkundige

visie voor het centrumgebied van de gemeente. De visie is

het antwoord van de gemeente op een aantal maatschappe-

lijke opgaven die zich de komende decennia naar verwach-

ting zullen aandienen.

De consument stelt steeds hogere kwaliteitseisen aan

woning en woonomgeving. Dit leidt vanwege de gespannen

woningmarkt weliswaar nu nog niet tot leegstand, maar het

zal de komende jaren wel om actie vragen. 

De veranderende rol van en behoefte aan maatschappelijke

voorzieningen maken dat de locatie en inpassing opnieuw

moeten worden beoordeeld. Gaandeweg wordt de combina-

tie van wonen, zorg en dienstverlening daarbij belangrijker.

Behoud van de economische vitaliteit van het hoofdwinkel-

centrum Crimpenhof noopt tot voortdurende aanpassingen

en uitbreidingen. De dynamiek in deze markt is groot. Een

aantrekkelijke openbare ruimte en voldoende (gratis) par-

keergelegenheid zijn daarbij van groot belang. 

Een snelle toename van het aantal ouderen maakt dat er

een groot tekort aan woningen ontstaat die geschikt en aan-

trekkelijk zijn voor ouderen. Ook (lokale) starters hebben

naar verhouding weinig kans op de woningmarkt. 

Door de toenemende mobiliteit lijken spitsfiles en parkeer-

problemen nauwelijks oplosbaar. Toch zullen we moeten

proberen om het gebruik van fiets en openbaar vervoer aan-

trekkelijker te maken. 

In de ogen van het gemeentebestuur biedt het centrumge-

bied kansen om dit, wat dreigend ogende, perspectief het

hoofd te bieden. Kansen om het huidige centrum, dat in de

ogen van velen weinig karakter heeft, om te vormen tot een

écht centrum. Kansen ook om duurzaamheid in materiaal- 

en energiegebruik te bevorderen. Een citaat uit de Struc-

tuurvisie voor Krimpen aan den IJssel onderstreept dit.

"Ingezet wordt op een echt centrum, een hart van Krimpen,

waarin gewinkeld, gewerkt en gewoond wordt en waar de

belangrijkste voorzieningen voorhanden zijn. Een centrum

waar het overdag en 's avonds levendig, gezellig en veilig is,

waar naast drukte ook rust voorkomt en naast steen ook

groen en water".

De ontwikkeling van een centrum voor de gemeente zal

waarschijnlijk enkele decennia duren. Dat is vooral afhanke-

lijk van de snelheid waarmee de maatschappelijke opgaven

een concreet antwoord van het gemeentebestuur verlangen.

Om in die periode de gewenste kwaliteit en samenhang te

bereiken is een visie op het centrum nodig, een richtingge-

vend kader voor door particulieren en de gemeente te ont-

wikkelen deelplannen.

Als start voor de ontwikkeling is er door de gemeente het

document "Een centrum voor de gemeente Krimpen aan 

den IJssel" geproduceerd. In dit document zijn de uitgangs-

punten voor een te ontwikkelen visie geïnventariseerd en

waar nodig uitgewerkt. In het verlengde hiervan is door het

inleiding.

Soeters
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West 8 Khandekar

bureau ADECS een financiële verkenning gemaakt van de

mogelijke kosten en opbrengsten bij een dergelijke herstruc-

turering van het centrumgebied. Vervolgens is er door drie

bureaus (West 8, Khandekar en Soeters) een stedenbouw-

kundige visie ontworpen. Deze drie visies hebben het debat

binnen de gemeentelijke organisatie, de bevolking en bij de

direct belanghebbenden (winkelcentrum en woningbouw-

corporatie) met visionaire voorstellen gevoed en aange-

scherpt. Dit debat over de drie visies is samengevat in een

reactienota nr1. Centraal in deze nota staat de wens om in

de te maken ontwikkelingsvisie voor het nieuwe centrum 

van Krimpen de huidige schaal van Krimpen als ontspannen

woongemeente in de periferie van de Rotterdamse agglome-

ratie als uitgangspunt te nemen. De kwaliteit van Krimpen 

als "slow city" werd hiermee als kwaliteit en als uitgangspunt

centraal gesteld voor de verdere planvorming. Krimpen als

een kleine plaats waarin de levenskwaliteit van burgers

wordt bepaald door de relatief bescheiden schaal van de

bebouwing en het ontspannen woonklimaat. Aan bureau

Palmboom en van den Bout, stedenbouwkundigen, is ge-

vraagd om op basis van de 3 visies en de reacties van de

bewoners een centrumvisie op te stellen. Voor de verkeers-

kundige aspecten zijn zij daarbij ondersteund door Goud-

appel Coffeng, de verkeerskundige van de gemeente, voor

de financiële aspecten door bureau Planmaat.



Het centrum ligt tussen de C.G. Roosweg, De Nieuwe Tiend-

weg, de Burgemeester Aalberslaan en de Noorderstraat.

Komend vanaf de Algerabrug ligt het centrum verscholen

achter een brede parkachtig ingerichte berm van de C.G.

Roosweg. 

Komend vanaf de Albert Schweitzerlaan ligt het busstation

als een stop op de fles voor de entree naar het winkelcen-

trum. Het feitelijke centrum is niet veel meer dan een in zich-

zelf gekeerd winkelcentrum omzoomd door parkeerplaatsen

en enkele belangrijke voorzieningen zoals het raadhuis, het

politiebureau, enkele kerken en cultureel centrum de Tuyter

met de bibliotheek. Voor een deel bestaat het centrumge-

bied uit verouderde en te kleine woningen. Het is onduidelijk

waar het centrumgebied begint of eindigt. De ruimtelijke ka-

rakteristiek wordt bepaald door parkeerterreinen en onbe-

stemde, beperkt bruikbare openbare ruimte.

locatie.01.

plangrens
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De opgave bestaat uit het maken van een visie voor het cen-

trumgebied van Krimpen aan den IJssel dat als kader kan

dienen voor de in de toekomst door particulieren en gemeen-

te te ontwikkelen deelplannen. Deze Centrumvisie zal ener-

zijds nadrukkelijk op de schouders moeten staan van de

eerder geproduceerde visies en anderzijds een antwoord

moeten geven op de in de reactienota nr1 geformuleerde

wensen. Dit betekent dan ook dat de centrumvisie geen let-

terlijke montage kan zijn van onderdelen uit de drie eerder

gemaakte visies. Knippen en plakken van onderdelen uit de

drie visies zal niet leiden tot een samenhangende ruimtelijke

visie. Wel betekent het dat de in de loop van het planproces

uitgekristalliseerde inzichten van alle bij de planvorming be-

trokken partijen als uitgangspunten moeten dienen bij de 

uitwerking per deelgebied.

De centrumvisie zal sturend moeten zijn, de rode draad 

vormen, in een planontwikkelingsproces met meerdere op-

drachtgevers dat meer dan 10 jaar in beslag zal nemen. 

Dit vereist een plan dat de juiste zaken vastlegt en tegelijker-

tijd de benodigde ruimte en flexibiliteit garandeert om in een

dergelijk complex ruimtelijk herstructureringsproces in de

loop van de tijd niet te verworden tot een knellend en onpro-

ductief keurslijf. De visie zal zekerheid moeten bieden aan

alle belanghebbenden maar ook flexibel genoeg moeten 

zijn om de toekomstige maatschappelijke dynamiek te 

kunnen accommoderen.

De opgave voor het maken van een centrumvisie bestaat 

dan ook uit twee elementen. Allereerst het ontwikkelen van

een door alle partijen gedragen ruimtelijke toekomstvisie

voor het centrumgebied. 

ontwerpopgave.02.
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Daarnaast ontstaat met dit plandocument een ruimtelijk

kader om per deelgebied stedenbouwkundige plannen uit 

te werken. Een centrumvisie dat in een ontwikkelingsstra-

tegie voor het gebied sturing geeft en de ruimtelijke en ar-

chitectonische kwaliteit garandeert en stimuleert zonder 

dat het de toekomst onwrikbaar in architectonische eind-

beelden vastlegt.

In dat verband wordt in dit plandocument allereerst een

mogelijk eindbeeld van het Krimpense centrumgebied

getoond en uitgelegd. Vervolgens wordt het ruimtelijke

raamwerk, een printplaat,bebouwingsenveloppes en regels

voor het bouwen beschreven. Raamwerk, printplaat, bebou-

wingsenveloppes en bouwregels geven de kaders aan waar-

binnen het programma in de loop van het planvormings-

proces haar uiteindelijke vorm kan krijgen. 

Het raamwerk toont de structuur van de openbare ruimte, 

de onderlegger voor de visie. De printplaat beschrijft in

hoofdzaken hoe de gebouwen aansluiten op het maaiveld,

waar woonfuncties en waar niet woonfuncties zijn gepland,

waar toegangen zich bevinden etc. De bebouwingsenvelop-

pes definiëren de ruimte waarbinnen de te realiseren bouw-

volumes kunnen worden gerealiseerd. 

Tot slot geven de regels voor het bouwen randvoorwaarden

mee voor de verdere architectonische uitwerking van de

plannen. 



Deze stedenbouwkundige visie is het kader waaraan het 

gemeentebestuur de toekomstige ontwikkeling van het 

centrumgebied wil toetsen. Centraal in deze visie staat het

realiseren van een centraal plein als hart voor Krimpen. 

Alle openbare functies en programma's, zoals raadhuis, 

bibliotheek, horeca, wonen, markt, cultureel centrum etc. 

die het plein levendig en aantrekkelijk kunnen maken wor-

den geconcentreerd rondom deze ruimte. Een centrum 

waar het niet alleen overdag maar ook 's avonds levendig 

en gezellig is. Een netwerk van langzaam verkeersroutes

hecht het centrum met z'n plein vast aan Krimpen en omge-

ving. Een verbinding in het winkelcentrum de Crimpenhof, 

die de huidige winkelpassage transformeert tot een ‘gewone

winkelstraat’ vormt de belangrijkste ingreep om het nieuwe

centrumplein te verbinden met het oostelijk deel van Krim-

pen. Deze verbinding is niet alleen een winkelstraat maar

ook een straat waaraan gewoond wordt. Een nieuwe ver-

binding onder de CG Roosweg naar de Weteringsingel 

vormt een belangrijke verbinding met de westkant van

Krimpen en in de toekomst wellicht de Stormpolder. 

Het centrum komt als een spin in het web van Krimpen te 

liggen. De benadering en toegangen naar het centrum wor-

den ingericht als mooie bomenlanen die logisch uitkomen 

in het centrum. Ze vormen als het ware de oprijlanen naar

het centrumgebied.

De visie schetst een beeld dat wellicht over 20 à 30 jaar 

werkelijkheid kan zijn. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als

blauwdruk voor een gedetailleerde ontwikkeling van het 

centrum. Het best kan de stedenbouwkundige visie nog 

worden omschreven als een mogelijk eindbeeld van de 

toekomstige ontwikkeling van het centrumgebied. 

visie.03.
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In dit hoofdstuk worden de centrale thema's beschreven die

samen het gedachtegoed beschrijven van de stedenbouw-

kundige visie. De vijf thema's vormen het fundament waarop

veel van de afwegingen en beslissingen in het ontwerpproces

zijn genomen en bepalen in hoge mate de voorgestelde toe-

komstige ruimtelijke structuur.

De vijf thema's zijn: 

1 de veranderende positie van het centrum 

2 een nieuw centrumplein voor Krimpen

3 het netwerk van openbare routes

4 de groene entrees van het centrum

5 woonkarakter per deelgebied in het centrum

vijf thema’s.04.



1
5

K
R

IM
P

E
N

 a
d

IJ
S

S
E

L
 C

E
N

T
R

U
M

|
V

IJ
F

 T
H

E
M

A
S



veranderende positie

van het centrum.

Het centrumgebied langs 

de invalsroute over de CG

Roosweg ligt excentrisch in

de stadsplattegrond van

Krimpen. De naoorlogse

woongebieden liggen vrijwel

allemaal ten oosten van het

centrumgebied. Het beter

bereikbaar maken van het

raadhuis dat geïsoleerd ligt

tussen de CG Roosweg en

het 's avonds verlaten en

dichte winkelcentrum is een

belangrijke opgave. Door de

toekomstige herontwikkeling

van de Stormpolder en de

voorgestelde verbinding in

het huidige winkelcentrum

komt het centrum centraler

in Krimpen te liggen. Het cen-

trum met als zwaartepunt het

Raadhuisplein en omgeving

krijgt bovendien een nieuwe

presentatie langs CG Roos-

weg. Het centrumgebied

moet duidelijk zichtbaar 

worden vanaf deze weg en

het herkenbare beeldmerk

van Krimpen worden. Deze

ingrepen markeren het nieu-

we zwaartepunt en maken

van de huidige achterkant

van het winkelcentrum één

van de voorkanten van het

nieuwe centrumgebied van

Krimpen.  

nieuwe positie centrum tov. Krimpen en Stormpolder

C.G.Roosweg



1
7

K
R

IM
P

E
N

 a
d

IJ
S

S
E

L
 C

E
N

T
R

U
M

|
V

IJ
F

 I
N

G
R

E
P

E
N



nieuw centrumplein

Krimpen.

Krimpen heeft geen hart,

geen centrum. De centrale

openbare ruimte voor het

raadhuis wordt gedomineerd

door parkeren, expeditiever-

keer en achterkanten van

winkels. Het centrum is on-

duidelijk begrensd en alle

functies en voorzieningen 

liggen verspreid over het

centrumgebied. Krimpen 

mist een centrale openbare

ruimte waar de belangrijke

voorzieningen zijn gecon-

centreerd. 

Een belangrijke opgave die

de Centrumvisie stelt is het

realiseren van een centrale

openbare ruimte voor Krim-

pen. Dit plein moet het nieu-

we hart van Krimpen worden.

Het nieuw te bouwen raad-

huis, een nieuw cultureel

centrum de Tuyter, de biblio-

theek, woningen, horeca en

het winkelcentrum omzomen

deze ruimte en maken het

plein tot een levendige plek. 

Het Raadhuisplein wordt

ingericht als voetgangersge-

bied en geschikt gemaakt

voor het gebruik als markt-

plein. Deze centrale ruimte

moet optimaal, ruimtelijk en

functioneel bereikbaar zijn

voor alle vormen van vervoer,

te voet, fiets, bus en auto.

Hiermee zijn ook de volgende

opgaven benoemd.

Het nieuwe Raadhuis, winkelcentrum en plein
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concentratie van functies en programma rondom het nieuwe centrumplein



groene entrees 

van het centrum.

Het centrum ligt verborgen

achter parkeerterreinen, en

een busstation en is matig

bereikbaar. Door duidelijke

openbare ruimtes te maken,

die herkenbaar en hoogwaar-

dig ingericht zijn en logisch

aansluiten op het centrum,

wordt het vastgehecht aan

z'n omgeving. 

De verlegde Albert Schweit-

zerlaan wordt de entree

komend vanaf de Nieuwe

Tiendweg en krijgt een groe-

ne middenberm met een

monumentale dubbele

bomenrij in het midden en

twee bomenrijen in de trot-

toirs. De laan krijgt hiermee

een statig en monumentaal

karakter. Komend vanaf de

Nieuwe Tiendweg is het win-

kelcentrum in het perspectief

van deze "monumentale op-

rijlaan" direct zichtbaar. Dit is

tevens de aanrijroute voor de

parkeergarage van het win-

kelcentrum. Zonder onduide-

lijke omwegen rijdt je direct

de parkeergarage in. 

Komend vanaf de Nachte-

gaalstraat rijdt men over een

lommerrijke brede parklaan

in het verlengde van het park

Middenwetering op het cen-

trum af. De laan heeft een

profiel met drie bomenrijen

en een parallel lopende sin-

gel en wordt geflankeerd

door appartementenge-

bouwen in het groen. 

nieuwe Albert Schweitzerlaan
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de nieuwe groene entrees naar het centrum



netwerk van openbare

routes.

Het huidige winkelcentrum 

zit als een stop op de fles in

het netwerk van routes door

het centrum. Wanneer in de

avonduren de winkels geslo-

ten zijn gaat de deur op slot

en moet je om het winkelcen-

trum, met z´n expeditiehoven,

heen om van A naar B te

komen. Door de in de afge-

lopen decennia toegenomen

hoeveelheid verkeer is de

bereikbaarheid van het cen-

trum voor het langzaam 

verkeer ook verslechterd.

Als belangrijkste ingreep

wordt voorgesteld om in het

verlengde van de Nachte-

gaalstraat een logische

openbare route te maken in

de richting van het nieuwe

Raadhuisplein. Hierdoor ont-

staat een vlotte verbinding

die het oosten van Krimpen

via het winkelcentrum Crim-

penhof met Oud Krimpen

verbindt en van en naar het

busstation.

Bovendien wordt het netwerk

van bestaande routes verbe-

terd en uitgebreid. Een lang-

zaamverkeersroute onder de

CG Roosweg richting de We-

teringsingel, creëert een logi-

sche verbinding van het cen-

trum met de westkant van

Krimpen en in de toekomst

de Stormpolder en een nieu-

we voetgangersbrug over de

Molenvlietsingel zal de Put-

terstraat verbinden met het

voetpad naar de Juliana-

straat en de Kruisstraat. 

Het nieuwe plein komt door

deze ingrepen als een spin in

het web van routes te liggen.

Door de verbetering van de

bereikbaarheid van het cen-

trum voor langzaam verkeer

zal het functioneren van het

centrum verbeteren en wel-

licht het autogebruik vermin-

deren.

een nieuwe winkelstraat als mogelijke openbare route door het winkelcentrum
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karakter woonbebou-

wing in deelgebieden.

Op dit moment is het niet dui-

delijk waar het centrumge-

bied begint en eindigt. 

Het huidige marktplein, de

open woningbouw verkave-

ling en de verspreide ligging

van diverse voorzieningen

geven het gebied een onhel-

dere ruimtelijke opbouw.

Voorgesteld wordt het cen-

trumgebied helder te begren-

zen en een duidelijke over-

gang te maken tussen het

centrum en de gebieden 

met het accent wonen. 

De Molenvlietsingel en Buys

Ballotsingel zijn ruimtelijk en

functioneel logische grenzen

tussen deze twee gebieden.

Binnen de woongebieden is

functie menging mogelijk

(bijv. gericht op zorg of on-

derwijs) maar het hoofdac-

cent ligt op wonen. Functies

zoals de bibliotheek, een cul-

tureel centrum en andere

commerciële voorzieningen

horen in het centrum thuis en

niet in het woongebied. 

Door het concentreren van

deze voorzieningen binnen

een centrum wordt de le-

vendigheid en kwaliteit van

het centrum versterkt. 

Qua bebouwingstypologie

wordt er ook een verschil

gemaakt tussen deze twee

gebieden. In het centrum

wordt gekozen voor gesloten

bouwblokken als woning-

bouwtypologie. De bouw-

blokken begrenzen de druk-

kere straten in het centrum

en hebben in contrast daar-

mee beschutte en rustige

binnenhoven. De huidige

groene kwaliteit van de prin-

sessenflats wordt omgezet in

een centrale groene ruimte

met mogelijkheid voor speel-

voorzieningen. 

In het woongebied wordt

echter gekozen voor een

meer open verkaveling van

appartementsgebouwen in

het groen.

Nachtegaalstraat
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wonen in het groen versus het centrum
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Het raamwerk definieert het kader waarbinnen het program-

ma in de loop van de komende twintig á dertig jaar architec-

tonisch vorm kan krijgen. Het raamwerk wordt gevormd door

de structuur van de openbare ruimte en definieert de aard 

en de kwaliteit van de openbare ruimte. 

De hoogwaardige en tijdloze inrichting van de openbare

ruimte zal, als vloer van het centrum van Krimpen, zeker

gezien de lange looptijd van het realisatieproces, een be-

langrijk samenbindend element zijn.

raamwerk.05.

langzaam verkeer

markt

winkelstraat

water

straten

bebouwing

binnentuin

trapveld

legenda raamwerk
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verkeer en logistiek.

expeditie verkeer

langzaamverkeers routes

autorouting
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parkeren.

Om te voorkomen dat het

beeld van de openbare ruim-

tes gedomineerd gaat wor-

den door geparkeerde auto's

gaat de visie uit van gebouwd

parkeren voor het winkelcen-

trum en voor woningen par-

keren op uitgegeven gebied.

Per woningcategorie ver-

schilt de parkeernorm. Voor

bereikbare huurwoningen is

gerekend met 1 pp. per

woning, voor de overige

woningtypes 1,4pp. Binnen

de contouren van het uitgeef-

baar gebied is gezocht naar

slimme oplossingen waar-

door genoeg parkeerplaat-

sen gerealiseerd kunnen

worden en er toch genoeg

ruimte overblijft voor bomen

en om de plint van de bebou-

wing aan de straat te  kunnen

maken. In de visie is rekening

gehouden met een parkeer-

garage  van twee lagen op

het winkelcentrum met ruim

1700 parkeerplaatsen voor

het compenseren van de

bestaande parkeerplaatsen,

het raadhuis de nieuwe voor-

zieningen en woningen en de

P+R bij het busstation.

De parkeermogelijkheden

spelen een belangrijke rol 

bij de bebouwingsomvang.

Binnen de basis van één

(halfverdiepte) parkeerlaag

bij de woningen en twee par-

keerlagen bij het winkelcen-

trum is tevens een maximale

bebouwingsomvang vastge-

legd. Parkeren in de openba-

re ruimte zal slechts mini-

maal voorkomen.
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doorsnede winkelcentrum

doorsnede bouwblok



programma.

Om tot het programma te

komen heeft een afweging

plaatsgevonden tussen de

wens een levendig Krimpens

centrum met niet te veel

hoogbouw te maken en de

wens om voldoende op-

brengsten te genereren 

om de kosten te dekken.

Het programma van de

Centrumvisie voorziet in 

ca. 1.530 te realiseren wo-

ningen. Er worden in totaal

461 woningen gesloopt,

waarvan 403 goedkope 

huur en 58 particuliere 

woningen. Het aantal te slo-

pen goedkope koop- en be-

reikbare huurwoningen zal

minimaal terugkomen.

In het winkelcentrum wordt

het winkelprogramma uitge-

breid. Daarnaast wordt meer

horeca voorzien. In totaal

wordt het commerciële pro-

gramma in het winkelcen-

trum met bijna 9.000 m² bvo

uitgebreid. Het parkeren zal

worden opgelost in de vorm

van parkeergarages. In deel-

plannen 2 en 4 zijn plinten

met commerciële voorzie-

ningen toegevoegd, het gaat

om circa 4.200 m² bvo. 

Verder krijgen de bestaande

voorzieningen weer een plek

binnen het plangebied of 

indien gewenst buiten het

plangebied: De Tuyter, TBK,

DOW, raadhuis, De Rank,

Bowling en chinees restau-

rant, kantoor naast de Tuyter.

Ook voor andere voorzie-

ningen, die thans nog niet

gevestigd zijn in het centrum,

kan ruimte worden gereser-

veerd.

winkelcentrum

raadhuis

busstation

Tuyter

bibliotheek

voorzieningen

contour bouwblokken

passage

optionele locatie school

legenda voorzieningen
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saldo.

Een positief saldo is mogelijk.

Voorwaarde is dan wel dat

dekking wordt gevonden voor

een nieuw raadhuis en een

deel van de investeringen,

die noodzakelijk zijn voor de

hoofdinfrastructuur, inclusief

het nieuwe busstation.

Een groot deel van de kosten

wordt veroorzaakt door de

verwerving en het volledig

nieuw inrichten van het open-

baargebied in het centrum.

Een voorwaarde c.q. uit-

gangspunt bij dit resultaat is

dat de ontwikkelende partij-

en een bijdrage leveren in de

dekking van alle kosten die

betrekking hebben op de ont-

wikkeling van het plan. Deze

bijdrage is gerelateerd aan

het aantal woningen dat zij

bouwen in relatie tot het

totale programma wonen.

Indien andere voorzieningen,

die thans buiten het centrum

zijn gevestigd, een plek krij-

gen in het centrum gaat dit

ten koste van het woonpro-

gramma. Ter voorkoming dat

dit een negatieve invloed

heeft op de financiële haal-

baarheid zal financiering

hiervan plaats moeten vinden

door winstgevende heront-

wikkeling van de vrijkomende

locaties buiten het centrum.

Ten aanzien van de voorge-

nomen winkelontwikkeling

geldt dat een dpo is verricht.

Hieruit blijkt dat een uitbrei-

ding met 7000m2 wvo markt-

technisch haalbaar is. Voorts

zijn er geen nadelige conse-

quenties te verwachten voor

de overige buurt- en wijkcen-

tra in de gemeente. De voor-

genomen uitbreiding is nood-

zakelijk om de positie van het

winkelcentrum voor de ko-

mende jaren vast te houden.

Het uitgangspunt is dat de

toevoeging van het aantal m²

winkelvloeroppervlak, alsme-

de de bouw van omringende

woningen, voldoende op-

brengsten genereert om het

vrij parkeren in het winkel-

gebied geheel gebouwd te

kunnen realiseren.



printplaat.06.

P̂P̂

P̂ P̂

P̂ P̂ P̂

Naast het raamwerk dat de contramal vormt voor de toe-
komstige bebouwing geeft de printplaat de ruimtelijke en
functionele relatie tussen de gebouwen en de openbare
ruimte. Deze relatie wordt gevormd door het soort program-
ma dat op de begane grond komt en de wijze waarop de
gebouwen met hun entrees, etalages, in- en uitgangen van
parkeergarages aansluiten op de openbare ruimte. 
De printplaat doet hierover bindende uitspraken en garan-
deert op deze wijze de karakteristiek, kwaliteit en levendig-
heid van de openbare en semi- openbare ruimte. 
In de tekening is aangegeven hoe de expeditie van het win-
kelcentrum is georganiseerd, waar de entrees van de par-
keergarages zijn gesitueerd en waar de voorkanten van de
winkels en voorzieningen zijn gepland. Ook is aangegeven
waar de adressen cq entreehallen van de appartementen
zijn gelegen.
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gelede bus gelede bus

gelede busgelede bus

busbus

bus

bus bus

gelede bus gelede bus bus bus

gelede bus busgelede bus bus

P̂ P̂ P̂

P̂

P̂

P̂

P̂

legenda printplaat

entree parkeergarage

expeditie

busstation

markt

doorsteek expeditie

adres/voorkant wonen

adres/voorkant voorzieningen



5 lagen

4 lagen

3 lagen

bouwenveloppen.07.

De realisatie van de bebouwing zal gefaseerd over een

periode van enkele decennia plaatsvinden. De visie zal der-

halve voldoende flexibiliteit moeten garanderen om de toe-

komstige ontwikkelingen op het gebied van de woningmarkt,

voorzieningen en gebouwtypologie de ruimte te geven. Deze

flexibiliteit wordt vastgelegd binnen bebouwingsenveloppen.

Deze enveloppen bepalen de gemiddelde ruimte waarbinnen

de toekomstige gebouwvolumes ontwikkeld kunnen worden.

Rooilijn en gemiddelde hoogtes zijn hierin vastgelegd. Binnen

de enveloppe kunnen de bouwvolumes met een voldoende

mate van flexibiliteit hun plaats krijgen. De enveloppen leg-

gen de typologie van de gebouwen niet ondubbelzinnig vast.

Zij bepalen slechts de proporties van de toekomstige bebou-

wing en belangrijker nog de proporties en verschijningsvorm

van de openbare ruimte. 

De bebouwingshoogte van het centrum varieert tussen de

drie en zes lagen met incidenteel een accent van acht lagen.

Op de grens van bestaande naar nieuwe bebouwing wordt

rekening gehouden met de bestaande bouwhoogtes.

Bouwblokken vertrappen in hoogte om zodoende overgan-

gen te maken naar de bestaande bebouwing. 

De bebouwingshoogtes langs de belangrijke openbare ruim-

tes zoals de Albert Schweitzerlaan, de Singels en het Markt-

plein kan oplopen tot 6 bouwlagen met incidenteel 8 lagen

als accent. 

In de winkelstraat varieert de bouwhoogte tussen de 4 à 5

lagen. Om te voorkomen dat het profiel van de winkelstraat

te smal wordt krijgt de bovenste laag een set-back.

In het woongebied varieert de bouwhoogte tussen de 3 en 5

bouwlagen. Langs de singels en de Nachtegaalstraat vari-

eert het aantal lagen tussen de 4 à 5 lagen.

bouwenveloppen deelgebieden 2, 3 en 5

bouwenveloppen winkelcentrum

bouwenveloppen deelgebied 4 en 6
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7 lagen

4 lagen 2 lagen

5 lagen

5 lagen

5 lagen

8 lagen6 lagen

6 lagen

3 lagen

5 lagen

50 % bebouwd

50 % groen

5 lagen

4 lagen

3 lagen

4 lagen

3 lagen

6 lagen

6 lagen

6 lagen

8 lagen

8 lagen

3 lagen
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Uitgangspunt voor de beeldkwaliteit is dat de architectuur en

inrichting van de openbare ruimte tijdloos en duurzaam moet

zijn. Het gebruik van duurzame materialen zoals baksteen is

belangrijk. Dit materiaal is duurzaam, robuust en kan de tand

des tijds doorstaan. 

De gebouwencomplexen in het centrum dienen pandsgewijs

te worden opgebouwd. Geen eindeloze herhaling van dezelf-

de ramen en balkons, maar architectonische variatie op de

schaal van het individuele pand. De pandsgewijze bebouwing

is niet breder dan 30 meter. Ieder pand krijgt hierdoor z´n

eigen uitstraling en identiteit. Door het gebruik van een spe-

cifiek palet van baksteen, kleuren en afspraken over de

hoogte van de begane grond blijft de samenhang tussen 

de verschillende gebouwen gewaarborgd. 

Voor de bovenste laag van de gebouwen wordt het gebruik

van set-backs of schuine kappen verplicht gesteld. 

Hierdoor ontstaat een gevarieerd daklandschap en een

beweeglijk silhouet. Dit silhouet versterkt nogmaals de in-

dividualiteit van de gebouwen.

beeldkwaliteit.08.
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Deze toekomstvisie vormt de neerslag van een ontwerppro-

ces dat de eerdere visies en de reacties daarop heeft ver-

werkt in een samenhangende ruimtelijke visie voor het cen-

trumgebied van Krimpen. Deze visie is geen concreet plan,

maar biedt een ruimtelijk hoofdkader voor de ontwikkeling

van het centrum voor de komende 20 à 30 jaar. 

Het in de centrumvisie vastgelegde raamwerk van de open-

bare ruimte, de printplaat, de enveloppes en de beeldkwa-

liteit geven het fundament voor de verdere architectonische

uitwerking, dat wordt vastgelegd in een formeel te accorde-

ren plandocument per deelgebied.    

Samenvattend zijn de essentiële keuzen in de Centrumvisie:

- Ontwikkel een compact centrum rond een centrumplein. 

- Beperk het centrum globaal tot het gebied omsloten door

de C.G.Roosweg, de Nieuwe Tiendweg, de Buys Ballot-

singel en Molenvlietsingel en de Prins Bernhardstraat. 

- Ontwikkel de overige delen van het centrumgebied tot 

residentieel wonen, wonen in appartementen in het 

groen.

- Verbeter de bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers, 

bussen en auto's door de aanleg van korte, aantrekkelijke 

en veilige routes én door de aanleg van gebouwde par-

keervoorzieningen.

- Beperk de bouwhoogte tot gemiddeld 5 lagen met een 

maximum van 8 lagen

- Maak een verbinding, openbare winkelstraat, in het win-

kelcentrum om het nieuwe marktplein met Krimpen te 

verbinden.

tot slot.09.
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colofon.

ontwerp

Palmboom & van den Bout,

Stedenbouwkundigen bv.

Jaap van den Bout, Jeroen van Kesteren,

Danny Nelemans, Teun van Buul, Janneke

Dries, Stefan van Bellen, Joeke Stoeckart.

in opdracht van

gemeente Krimpen aan den IJssel.

J. Blankenberg, A. Prins, A. Bosker,

J. Jansen, R. Steijl, M. Vermaat, 

P. Stuffers, A. Boele, C. Kleinbloesem. 

in samenwerking met

Planmaat

E. Mettes, S. de Veer.

Goudappel Coffeng

P. Brogt.

BBN

P. de Jong.








