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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
In 1995 is aan de zuidkant van Krimpen aan den IJssel begonnen met de bouw van de 
woonwijk Lansingh-Zuid. Met het realiseren van de woningen aan de Graafkade en de 
Ouverturelaan is de nieuwbouw in de wijk recentelijk voltooid. Daarom heeft de gemeente 
Krimpen aan den IJssel besloten om een evaluatieonderzoek uit te voeren waarin een 
onafhankelijk adviesbureau de oorspronkelijke plannen uit 1994 vergelijkt met de realiteit.

1.2 Doelstelling
Het doel van de dit onderzoek is inzicht krijgen in de huidige staat van de woonwijk  
Lansingh-Zuid. Dit onderzoek is opgesplitst in twee onderdelen:

• Een onafhankelijk onderzoek door experts waarin de oorspronkelijke 
stedenbouwkundige visie (zoals opgenomen 
in het bestemmingsplan uit 1994) en de 
voorgestelde inrichting zijn getoetst aan 
wat daadwerkelijk is gerealiseerd. Tevens 
wordt aan de hand van in de visie genoemde 
ambitiethema’s de openbare ruimte 
beoordeeld op voorzieningen, structuren en 
kwaliteitsniveau.

• Een onderzoek naar de beleving van de 
openbare ruimte door de inwoners van 
Lansingh-Zuid. Beleving is het resultaat 
van hoe verwachtingen en ervaringen tot 
elkaar in verhouding staan. Hiervoor is 
gebruik gemaakt voor een uitgebreide online 
enquête. De beleving wordt vervolgens 
vergeleken met objectieve data om een 
realistisch beeld te schetsen.

De combinatie van deze twee onderzoeken is 
opgenomen in deze rapportage waarin een compleet 
beeld wordt geschetst van de situatie in de wijk. Het 
onderzoek richt zich op de openbare ruimte van de 
woonwijk en dus niet de woningen zelf. 

1.3 Verantwoording van het onderzoek
1.3.1 Onderzoek naar de beleving van de inwoners
Vanuit het bestemmingsplan uit 1994 zijn zeven belangrijke thema’s geselecteerd waarop 
de inwoners van Lansingh-Zuid hun wijk hebben beoordeeld:

• Verkeersveiligheid

• Leefbaarheid

• Aantrekkelijkheid 

• Gevoel van veiligheid (sociale veiligheid)

• Gebruiksmogelijkheden

• Duurzaamheid

• Begaanbaarheid
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Per thema heeft iedere respondent zijn of haar waardeoordeel gegeven door het geven 
van één tot en met vijf sterren:

	 	 = uitstekend,        
  = goed
  = neutraal
  = matig/onvoldoende
  = slecht
Om de beoordeling beter te kunnen duiden zijn per thema enkele optionele vervolgvragen 
gesteld die de respondenten met ja of nee konden beantwoorden. De gestelde vragen 
gingen alleen over de aspecten waar de inrichting en het beheer van de buitenruimte 
invloed op heeft. De woningen en sociale invloeden zijn dus niet meegenomen. Na ieder 
thema was er bovendien  de mogelijkheid om een vrij veld in te vullen en zo toelichting 
te geven. 

Alle huishoudens in de wijk Lansingh-Zuid, in het totaal 970, zijn per brief aangeschreven. 
In de brief zijn zij uitgenodigd om een enquête in te vullen op de gemeentelijke website. 
Daarnaast is een oproep gedaan op social media en via de buurt WhatsApp-groepen en is 
op donderdag 6 april 2017 een inloopavond georganiseerd in buurthuis de Sperwer. Hier 
werden inwoners geholpen bij het invullen van de enquête. In totaal hebben 197 bewoners 
de enquête ingevuld. Dit is 20% is van het aantal inwoners. Hierbij valt op dat met name 
de ouderen de enquete hebben ingevuld terwijl jongeren en jongvolwassenen sterk 
ondervertegenwoordigd zijn (zie de diagrammen hieronder). De man-vrouw verhouding is 
ook niet helemaal representatief. Van de respondenten was 42% vrouw en 58% man  ten 
opzichte van 53% vrouw en 47% man in werkelijkheid. De geografische verdeling van de 
respodenten is wel respresentatief voor de wijk.

Leeftijd	respondenten Leeftijdsopbouw	Lansingh-
Zuid

1.3.2 Onafhankelijk onderzoek door experts
Om een goede indruk te krijgen van de staat van de wijk is de openbare ruimte ook 
onderzocht op basis van een `expert judgement´. Deze beoordeling is gedaan op basis van 
feitelijke gegevens over de openbare ruimte. Deze zijn getoetst aan bestaande normen 
indien deze voorhanden zijn (bijvoorbeeld CROW kwaliteitscatalogus, Politiekeurmerk 
etc.). Voor dit onderzoek zijn door een onafhankelijk bureau extra onderzoeken uitgevoerd 
op de Ouverturelaan: een verkeerstelling, een onderzoek naar de luchtkwaliteit en een 
akoestisch onderzoek. De samenvattingen en conclusies hiervan zijn opgenomen in bijlage 
II, III en IV.

>	10	respondenten

Respondenten in kaart

5	-	10	respondenten
1	-	4	respondenten
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In het Streekplan Rijnmond (1985) stond al aangegeven dat gebied Lansingh-Zuid 
(60 hectare) vanaf 1995 als woningbouwlocatie ontwikkeld kon worden. In het 
bestemmingplan uit 1994 was de groen-blauwe rand een belangrijk uitgangspunt bij de 
aanleg van de wijk. Ten noorden van de provinciale weg moest een strook ter breedte 
van circa 125 meter als bufferzone/groenzone ingericht worden (circa 20 ha). Deze strook 
zou tevens een regionale recreatieve betekenis krijgen. Voor woondoeleinden en wijk- en 
buurtgroen blijven zo bruto circa 38 ha (netto circa 30 ha) over, zodat hier afhankelijk van 
de uiteindelijk te realiseren dichtheid circa 1000 woningen gerealiseerd kon worden. 

In het bestemmingsplan uit 1994 zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt in een 
plan op hoofdlijnen. Een groot deel van deze hoofdlijnen is nu goed terug te herkennen 
in Lansingh-Zuid, maar er zijn ook verschillen. In dit hoofdstuk is verder ingezoomd op 
de verschillende facetten van het plan uit 1994 en zijn deze vergeleken met de huidige 
situatie.

2.1 Structuur van de wijk
De in het bestemmingsplan voorgestelde landschappelijke structuur van het oude 
verkavelingspatroon is ook bij realisatie aangehouden. De stedenbouwkundige opzet is, 
op een aantal kleine uitzonderingen na, uitgevoerd. Deze uitzonderingen zijn kleinschalig  
van aard en hebben voornamelijk te maken met de verdere uitdetaillering van de plannen 
richting de realisatie van de wijk. De groenzones zijn allemaal gerealiseerd en ook de 
woningbouw is op de geplande plaats gebouwd.

2.2 Infrastructuur
2.2.1 Bus
De busroute ligt op dezelfde locatie als aangegeven in het oorspronkelijke bestemmingsplan: 
over de Ouverturelaan. Er is echter geen gedeeltelijk aparte busbaan in combinatie met 
een buitenspitsverbinding aangelegd zoals in het plan beschreven. Wel is de kortsluiting 
naar de provinciale weg gemaakt. De locaties van de haltes wijken op sommige plekken 
af van het plan. De aantallen zijn wel gerealiseerd, maar liggen voor beide richtingen niet 
tegenover elkaar maar meer gespreid langs de weg. Dit heeft te maken gehad met wensen 
van de busmaatschappij of (toenmalige) bewoners.

2 Bestemmingsplan uit 1994 vergeleken met de realiteit

Plankaart	uit	het	bestemmingplan	van	1994	waarop	de	huidige	structuur	van	de	wijk	al	duidelijk	
herkenbaar	is.

De	ondergrond	is	de	plankaart	uit	bestemmingsplan	van	1994.
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2.2.2 Doorgaande fietsroutes
In het plan uit 1994 zijn diverse doorgaande fietsroutes opgenomen, maar wat hiermee 
precies bedoeld werd (vrijliggend, fietsstroken of op de rijbaan) staat niet beschreven. 
Dit diende verder te worden uitgewerkt in het totaalplan voor de hele gemeente 
(fietsstructuurplan uit 2008). Eén van de doorgaande fietsroutes is helemaal niet 
gerealiseerd: de fietsroute langs de noordoostgrens van de wijk van Ouverturelaan richting 
de sporthal de Boog. Hier ligt een voor fietsers ontoegankelijk onverhard wandelpad. 
Hiervoor is gekozen, omdat er voldoende alternatieven waren en ruimte moest worden 
gereserveerd voor een natuurlijke oever langs de watergang. De fietsroute die hier vanuit 
de Hoflaan op aan moest takken is niet gerealiseerd, maar de rijbaan is zodanig ingericht 
dat fietsers hier op een veilige manier gebruik van konden maken.

Op de plankaart uit 1994 lijkt het erop dat een vrijliggend fietspad gepland was ten 
noordwesten van de wijk, parallel aan de vaart (nr.1 op de kaart). In de tekst staat hier 
echter niets over genoemd. Aan de noordoostzijde is deze gerealiseerd (nr.2), maar aan 
de zuidoostzijde (nr.3) liggen slechts twee fietsstroken langs de Ouverturelaan. Daarnaast 
zit een knik in het fietspad halverwege de Ouverturelaan (nr.4). Die is er gekomen ten 
behoeve van andere bouwplannen en een veilige oversteek. 

De doorgaande fietsroutes langs de Belcantodreef (nr.5), het Hofje van Pauw (nr.6) en 
parallel aan de N210 zijn gerealiseerd (nr.7). Daarnaast is een vrijliggend fietspad bij 
Othello gerealiseerd dat niet in de plannen was opgenomen (nr.8).

2.2.3 Gemotoriseerd verkeer
De hoofdontsluiting voor gemotoriseerd verkeer wijkt af van de voorgenomen plannen 
uit 1994. Hierin werd voorgesteld om beide lusvormige buurtwegen alleen buiten de 
spitsperiode met elkaar te verbinden en in de spits te onderbreken. De lusvormige wegen 
zijn gerealiseerd. Ook de buitenspitsverbinding is gerealiseerd, maar deze functioneerde 
niet optimaal door vele technische mankementen. Na drie incidenten is deze daarom 
verwijderd. In de huidige situatie zijn de lussen aan elkaar geregen via de doorgaande 
Ouverturelaan en niet zoals voorgenomen door middel van een buitenspitsverbinding 
tussen de Belcantodreef en De Landerijen. Daarmee is het Zuidwestelijke deel van de 
Ouverturelaan ook een hoofdontsluitingsweg geworden in plaats van een normale 
woonstraat, zoals in het bestemmingsplan uit 1994 bedacht was.

De autoverbinding tussen de Akkerwinde en de Vijverlaan is opgeheven, maar tussen 
de Zwanenkade en de Akkerwinde is geen voorziening aangebracht om sluipverkeer 
gedurende de spits te voorkomen. 

De overige wegen zijn bijna allemaal gerealiseerd zoals in de plannen voorgenomen. 
De ambitie is waargemaakt om een aanzienlijk aantal eengezinswoningen en woningen 
langs autovrije straten te realiseren, waartoe parkeren in geconcentreerde vorm op korte 
afstand van de woning wordt aangeboden.

1

7

2

3

4

8
5

6
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2.3 Water 
Het watersysteem is bijna geheel uitgevoerd conform het bestemmingsplan uit 1994. De 
stedenbouwkundige verkaveling is gebaseerd op het patroon van kavelsloten dat aanwezig 
was voor de aanleg van de wijk. Er zijn brede singels aangelegd en aan de zuidzijde van de 
wijk is een groot waterrijk natuurlijk gebied gerealiseerd, deze is zelfs iets groter geworden 
en ook doorgetrokken naar de westhoek van de wijk. 

2.4 Openbaar groen
De voorgenomen groene oppervlaktes zijn grotendeels gerealiseerd. Van opgaande 
beplanting is minder aangeplant dan in het oorspronkelijke plan stond opgenomen. 
De bomenrij langs het Landgoed Nederhoven en de Hoflaan is slechts enkelzijdig 
gerealiseerd terwijl in de plannen een dubbele rij was ingetekend. Hiervoor is gekozen na 
een ontwerpprijsvraag voor de aanleg van dit deel van de wijk. Ook in de strook aan de 
noordwestzijde zijn bomen anders aangeplant dan in de plannen was opgenomen. Maar 
de meeste bomenrijen langs de singels zijn aangeplant. Dit zorgt ervoor dat de ambitie van 
een wijk met een groen en waterrijk karakter is waargemaakt. 

2.5 Bebouwing 
In Lansingh-Zuid staan 970 woningen of appartementen in een dichtheid van 19,5 woning 
per hectare. Dit past ruim binnen de in het bestemmingsplan voorgenomen aantallen van 
1000 woningen en 20-30 woningen per hectare. Ook de ambitie om veel verschillende 
woningtypes binnen de wijk te realiseren is gehaald. Vrijstaande woningen, geschakelde 
woningen, rijtjeshuizen en appartementen: ze komen in alle soorten en maten voor in de 
wijk. 
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2.6 Wegprofielen
Naast de ruimtelijke indelingen en oppervlakten staan in het bestemmingsplan ook 
profielen opgenomen die een gedetailleerder inzicht geven in de destijds gewenste 
inrichting van de openbare ruimte. De profielen zijn naast de huidige situatie gelegd. In de 
profielen is aangegeven wat is gerealiseerd (vinkje) en wat niet (kruisje).
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2.7 Bestemmingsplan Lansingh-Zuid 2013
In 2013, toen al een groot deel van de wijk was gerealiseerd, is het bestemmingsplan uit 
1994 herzien. Dit plan komt op hoofdlijnen overeen met het vorige bestemmingsplan. 
Een grote uitzonding hierop is de infrastructuur voor het autoverkeer Lansingh-Zuid. Er 
is in de tussenliggende jaren gekozen voor een ontsluiting in de vorm van een hoofdweg 
met daaraan twee lussen (Ouverturelaan) waarvan een deel van de wijk is aangesloten in 
oostelijke richting naar de Vijverlaan en het andere deel in westelijke richting naar de C.G. 
Roosweg. 

Kaart	uit	het	bestemmingplan	van	2013	(bijlage	1)	waarop	de	hoofdontsluiting	ten	opzichte	van	het	
bestemmingsplan	uit	1994	gewijzigd	is.
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2.8 Conclusie
Het bestemmingsplan uit 1994 is grotendeels gerealiseerd in de realiteit. De structuur van 
wegen, groen, water en woningen is conform de plannen uitgevoerd. Op detailniveau  zijn 
er wel verschillen te zien. Met name in de profielen. Hierbij  gaat het voornamelijk om 
het niet aanbrengen van bomen of het ontbreken van trottoirs of vrijliggende fietspaden 
(Ouverturelaan). Vaak heeft dit te maken met een uitdetailering van de plannen waarin 
ook de technische aspecten en wensen van aannemers en omwonenden een rol speelden. 

Het grootste verschil met het plan uit 1994 is gewijzigde hoofdontsluiting van de wijk. 
De twee lussen zijn aangelegd, maar de buitenspitsverbinding is verwijderd vanwege 
de  technische mankementen en de daarmee gepaard gaande ongelukken. Daarmee is 
de Ouverturelaan een doorgaande gebiedsontsluitingsweg geworden van type 3. Dit is 
vastgelegd in de gemeentelijke verkeers- en vervoersvisie uit 2013 (zie bijlage V).
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Samenvatting belevingsonderzoek
Lansingh-Zuid 
Gemeente Krimpen aan den IJssel

BTL Advies, april 2017

Heeft de wijk een 
aantrekkelijk microklimaat 

(zon, schaduw, wind)?

Is er voldoende groen 
aanwezig in de wijk?

Vindt u dat er voldoende 
mogelijkheden zijn voor u om 

in en om de wijk een 
wandeling te maken?

Vindt u Lansingh-Zuid 
voldoende bereikbaar 

met de auto?

Vindt u Lansingh-Zuid 
voldoende bereikbaar 

met de fiets?

Vindt u Lansingh-Zuid 
voldoende bereikbaar 

met het openbaar 
vervoer?

Ervaart u de sociale 
samenhang als hoog?

Heeft de buitenruimte 
een verzorgde 

uitstraling?

Heeft u voldoende 
overzicht in uw 

omgeving?

Vindt u de wijk 
voldoende verlicht?

Vindt u dat de buitenruimte 
een duurzame uitstraling 

heeft?

Vindt u dat uw wijk 
voldoende mogelijkheden 

biedt voor de natuur?

Is de inrichting van de 
wijk voldoende 

aangesloten op de 
omgeving?

Is er voldoende groen in 
de wijk aanwezig?

Is er voldoende water in 
de wijk aanwezig?

Kunt u de natuur 
voldoende beleven in 

uw wijk?

Vindt u de buitenruimte 
in uw wijk (dus niet de 

huizen) mooi?

Wordt de openbare 
ruimte voldoende 

onderhouden?

Vindt u dat er in de wijk 
voldoende plekken zijn 

om te zitten in de 
buitenruimte?

Vindt u dat er 
voldoende 

mogelijkheden zijn in de 
wijk om ander mensen 

te ontmoeten?

Vindt u dat het gebied 
goed is te gebruiken 
door mindervaliden?

Vindt u de wijk 
aantrekkelijk voor 

kinderen?

Zijn er voldoende open 
ruimtes in de wijk 

(grasvelden, pleinen)?

Kunt u goed 
parkeren in de 

wijk?

Ervaart u de 
verkeersdrukte bij u 

voor de deur?

Ervaart u 
geluidsoverlast?

Ervaart u overlast van 
dieren?

Heeft u overlast van 
medebewoners?

Maakt u zich zorgen 
over de luchtkwaliteit in 

de wijk? BTL Advies, april 2017

gemiddelde beoordeling:
3,39 van de 5 sterren

gemiddelde beoordeling:
3,60van de 5 sterrenBereikbaarheid

Duurzaamheid

gemiddelde beoordeling:
3,89van de 5 sterrenSociale Veiligheid gemiddelde beoordeling:

3,69 van de 5 sterrenLeefbaarheid

gemiddelde beoordeling:
3,38 van de 5 sterrenGebruiksmogelijkheden

gemiddelde beoordeling:
3,79 van de 5 sterrenAantrekkelijkheid

gemiddelde beoordeling:
2,73 van de 5 sterrenVerkeersveiligheid

Kunt u de 
hoofdwegen op een 

veilige manier 
oversteken?

Vindt u dat de 
maximumsnelheden die 
worden opgelegd in de 
wijk hoog genoeg zijn?

Vindt u dat de 
weggebruikers zich 

houden aan de 
maximumsnelheid in de 

wijk?

Vindt u de 
kruisingen en wegen 

in de wijk 
overzichtelijk?

Vindt u de 
veiligheidsverhogende 

en verkeersoverlast 
beperkende 
maatregelen 
voldoende?

Vindt u de weg voor uw 
woning voldoende 

breed?

3. Verkeersveiligheid
3.1 Verkeerveiligheidsmaatregelen
Opmerkingen bewoners: 
Er zijn veel opmerkingen gemaakt over 
de verkeersveiligheid (meer dan honderd) 
van met name de Ouverturelaan, de 
Belcantodreef en rondom de school en 
speelplekken. Ook uit een analyse van de 
bij de gemeente binnengekomen meldingen 
blijkt dat dit de plekken zijn waar de meeste 
meldingen zijn binnengekomen over de 
wegen en verkeersmaatregelen. Onveilige 
oversteken, te hoge maximumsnelheden, 
foutparkeerders, de verkeersdrukte (sluipverkeer) en een gebrek aan overzicht en 
verkeersremmende maatregelen noemen de respondenten veelvuldig. 

Enkele veel genoemde kritische punten langs de Ouverturelaan zijn: de oversteek bij de 
Openbare Basisschool Kortland, de overgang van fietsstrook naar fietspad, niet werkende 
flitspalen, te smalle bocht richting de Vijverlaan, fietspad op de rijbaan, gebrek aan 
zebrapaden, te hoge maximumsnelheid (50 km/u) en het niet houden daar aan.  Bij de 
Belcantodreef noemen de respondenten de onveilig geparkeerde auto’s evenals het niet 
houden aan de maximumsnelheid en het gebrek aan eenduidige voorrangsregels. Ook de 
bocht bij de speelweide wordt door twee respondenten als onveilig genoemd. 

gemiddelde beoordeling: 
2,73	van	de	5	sterren

De	flitspalen	aan	de	Ouverturelaan	zijn	niet	 in	bedrijf	waardoor	
ze	 voor	 de	 frequente	 weggebruikers	 niet	 meer	 werken	 als	
verkeerremmers.

Voetgangersoversteekplaats	aan	de	Ouverturelaan. De	 geparkeerde	 auto´s	 op	 de	 opritten	 in	 plaats	 van	 de	
parkeerplaatsen	op	de	parkeerplaatsen	op	eigen	erf	zorgen	voor	
onoverzichtelijke	situaties.
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aantrekkelijk microklimaat 

(zon, schaduw, wind)?

Is er voldoende groen 
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Vindt u dat er voldoende 
mogelijkheden zijn voor u om 

in en om de wijk een 
wandeling te maken?
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met de auto?

Vindt u Lansingh-Zuid 
voldoende bereikbaar 

met de fiets?

Vindt u Lansingh-Zuid 
voldoende bereikbaar 

met het openbaar 
vervoer?

Ervaart u de sociale 
samenhang als hoog?

Heeft de buitenruimte 
een verzorgde 

uitstraling?

Heeft u voldoende 
overzicht in uw 

omgeving?

Vindt u de wijk 
voldoende verlicht?

Vindt u dat de buitenruimte 
een duurzame uitstraling 

heeft?

Vindt u dat uw wijk 
voldoende mogelijkheden 

biedt voor de natuur?

Is de inrichting van de 
wijk voldoende 

aangesloten op de 
omgeving?

Is er voldoende groen in 
de wijk aanwezig?

Is er voldoende water in 
de wijk aanwezig?

Kunt u de natuur 
voldoende beleven in 

uw wijk?

Vindt u de buitenruimte 
in uw wijk (dus niet de 

huizen) mooi?

Wordt de openbare 
ruimte voldoende 

onderhouden?

Vindt u dat er in de wijk 
voldoende plekken zijn 

om te zitten in de 
buitenruimte?

Vindt u dat er 
voldoende 

mogelijkheden zijn in de 
wijk om ander mensen 

te ontmoeten?

Vindt u dat het gebied 
goed is te gebruiken 
door mindervaliden?

Vindt u de wijk 
aantrekkelijk voor 

kinderen?

Zijn er voldoende open 
ruimtes in de wijk 

(grasvelden, pleinen)?

Kunt u goed 
parkeren in de 

wijk?

Ervaart u de 
verkeersdrukte bij u 

voor de deur?

Ervaart u 
geluidsoverlast?

Ervaart u overlast van 
dieren?

Heeft u overlast van 
medebewoners?

Maakt u zich zorgen 
over de luchtkwaliteit in 

de wijk? BTL Advies, april 2017

gemiddelde beoordeling:
3,39 van de 5 sterren

gemiddelde beoordeling:
3,60van de 5 sterrenBereikbaarheid

Duurzaamheid

gemiddelde beoordeling:
3,89van de 5 sterrenSociale Veiligheid gemiddelde beoordeling:

3,69 van de 5 sterrenLeefbaarheid

gemiddelde beoordeling:
3,38 van de 5 sterrenGebruiksmogelijkheden

gemiddelde beoordeling:
3,79 van de 5 sterrenAantrekkelijkheid

gemiddelde beoordeling:
2,73 van de 5 sterrenVerkeersveiligheid

Kunt u de 
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Vindt u de 
veiligheidsverhogende 
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beperkende 
maatregelen 
voldoende?
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woning voldoende 

breed?
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3,39 van de 5 sterren
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3,89van de 5 sterrenSociale Veiligheid gemiddelde beoordeling:

3,69 van de 5 sterrenLeefbaarheid
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gemiddelde beoordeling:
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Kunt u de 
hoofdwegen op een 

veilige manier 
oversteken?

Vindt u dat de 
maximumsnelheden die 
worden opgelegd in de 
wijk hoog genoeg zijn?

Vindt u dat de 
weggebruikers zich 

houden aan de 
maximumsnelheid in de 

wijk?

Vindt u de 
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in de wijk 
overzichtelijk?

Vindt u de 
veiligheidsverhogende 

en verkeersoverlast 
beperkende 
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breed?

Beoordeling onafhankelijke expert:
In de periode van 2010-2015 hebben er twee ongevallen plaatsgevonden in de Lansingh-
Zuid: op de Ouverturelaan tussen Figaro en Orlero (geen slachtoffers) en op de kruising 
van de Ouverturelaan met de Belcantodreef (met slachtoffers, bron Verkeer- en 
vervoersvisie gemeente Krimpen aan den IJssel). In de wijk zijn diverse maatregelen 
genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen (zie kaartje op de vorige pagina). Zo 
zijn op de Ouverturelaan en de Belcantodreef versmallingen aangebracht waar auto’s 
voor elkaar moeten stoppen om elkaar te passeren. Fietsers kunnen hier wel doorfietsen. 
Op de Ouverturelaan zijn twee middenbermen aanwezig die de weg versmallen 
en de oversteek voor fietsers en voetgangers makkelijker maken. Ook zijn diverse 
verkeersdrempels aanwezig ter hoogte van voetgangersoversteekplaatsen en kruisingen 
op de hoofdwegen in de wijk. Ook de bruggen in de wijk hebben door de hoogteverschillen 
een verkeersremmende functie. Langs het zuidwestelijke deel van de Ouverturelaan zijn 
alleen verkeersremmende maatregelen genomen in de vorm van een slingerremmer en 
twee flitspalen. De flitspalen zijn echter niet in bedrijf waardoor ze voor de frequente 
weggebruikers niet meer werken als snelheidsremmer. 

3.2 Overzichtelijkheid
Opmerkingen bewoners: 
De bewoners merken twee belangrijke punten meerdere malen 
op als onoverzichtelijk: de kruising tussen de weg Stad-landschap 
en Ouverturelaan en het slechte zicht bij het oprijden van de 
Ouverturelaan vanuit de Landgoederen, de Belcantolaan (hoge 
heg), het Binnenhof en Buitenhof.

Beoordeling onafhankelijke expert:
De kruispunten in de wijk zijn over het algemeen overzichtelijk. Hier is geen hoge 
beplanting aanwezig die het zicht op kruisende wegen ontneemt. Een uitzondering hierop 
zijn de kruisingen op de Ouverturelaan. Hier staat aan de westelijke helft van de weg een 
bomenrij. De bomen zijn hoog genoeg opgekroond om vanuit de meeste auto’s een vrij 
zicht te geven, maar bij hogere voertuigen (vrachtwagens, bussen etc.) wordt dit moeilijker. 

Wat ook voor onoverzichtelijke situaties zorgt, zijn de geparkeerde auto´s langs de 
Ouverturelaan (zie de foto rechtsonder op de vorige pagina). In de notitie Parkeren 
Ouverturelaan (april 2017) blijkt dat onder andere door de hoge parkeerdruk in de 
omgeving de auto’s worden geparkeerd op de opritten in plaats van de parkeerplaatsen 
op eigen erf. Op vier van de zes zijstraten wordt het uitzicht voor het uitrijdende 
verkeer als onvoldoende beoordeeld. Het is volgens de onderzoekers uit het oogpunt 
van verkeersveiligheid wenselijk dat op deze plaatsen niet meer geparkeerd wordt. Het 
veiligheidsrisico geldt voor personenauto’s maar ook kleine fietsers (kinderen) die niet 
over de geparkeerde auto’s uit kunnen kijken.

3.3 Snelheden
Opmerkingen bewoners: 
Ook hier maken de respondenten 
veel opmerkingen over  met name 
de snelheden van het verkeer op de 
Ouverturelaan en Belcantodreef. Enkele 
andere genoemde locaties zijn de Hoflaan 
en de Binnenhof.

Beoordeling onafhankelijke expert:
De maximumsnelheden liggen in het 
grootste gedeelte van de wijk op 30 
kilometer per uur. Uitzondering hierop is 
de Ouverturelaan. In de verkeers- en vervoersvisie (2013) is de Ouverturelaan aangewezen 
als gebiedsontsluitingsweg type 3. Dit houdt in dat de maximumsnelheid hier 50 kilometer 
per uur is (zie bijlage V). Uit de voor dit onderzoek uitgevoerde snelheidsmetingen aan 
de Ouverturelaan (ter hoogte van de Belcantodreef-Eijklaan) blijkt dat het overgrote deel 
van de automobilisten (93%) zich aan de toegestane snelheid houdt (zie het telrapport 
in bijlage II). Iets meer dan 6% begaat een kleine snelheidsovertreding van minder dan 
10km/uur te hard. Nog geen 1% van de langskomende automobilisten rijdt meer dan 10 
km/uur te hard. De snelheidsmeting is ook uitgevoerd tussen Landgoed Eikenrode en de 
Vijverlaan. 27% van de automobilisten rijdt hier onder de 30 km/uur, 61% tussen de 30 en 
40 km/uur en 11% tussen de 40 en 50 km/uur. De lage snelheid komt waarschijnlijk door 
de aanwezigheid van de hoger gelegen brug die ervoor zorgt dat veel bestuurders hun 
snelheid minderen.

3.4 Staat van het wegdek
De bodem van Lansingh-Zuid daalt voortdurend. Daardoor is bij sommige bruggen het 
wegdek verzakt terwijl de brug dankzij de fundering op dezelfde hoogte is blijven liggen. 
Dit hoogteverschil zorgt voor oncomfortabele en in enkele gevallen zelfs voor onveilige 
situaties. Dit geldt ook voor enkele wegen en met name fiets- en voetpaden. Dit blijkt ook 
uit de opmerkingen die zijn gegeven tijdens het belevingsonderzoek.
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mogelijkheden zijn voor u om 

in en om de wijk een 
wandeling te maken?

Vindt u Lansingh-Zuid 
voldoende bereikbaar 

met de auto?

Vindt u Lansingh-Zuid 
voldoende bereikbaar 

met de fiets?

Vindt u Lansingh-Zuid 
voldoende bereikbaar 

met het openbaar 
vervoer?

Ervaart u de sociale 
samenhang als hoog?

Heeft de buitenruimte 
een verzorgde 

uitstraling?

Heeft u voldoende 
overzicht in uw 

omgeving?

Vindt u de wijk 
voldoende verlicht?

Vindt u dat de buitenruimte 
een duurzame uitstraling 

heeft?

Vindt u dat uw wijk 
voldoende mogelijkheden 

biedt voor de natuur?

Is de inrichting van de 
wijk voldoende 

aangesloten op de 
omgeving?

Is er voldoende groen in 
de wijk aanwezig?

Is er voldoende water in 
de wijk aanwezig?

Kunt u de natuur 
voldoende beleven in 

uw wijk?

Vindt u de buitenruimte 
in uw wijk (dus niet de 

huizen) mooi?

Wordt de openbare 
ruimte voldoende 

onderhouden?

Vindt u dat er in de wijk 
voldoende plekken zijn 

om te zitten in de 
buitenruimte?

Vindt u dat er 
voldoende 

mogelijkheden zijn in de 
wijk om ander mensen 

te ontmoeten?

Vindt u dat het gebied 
goed is te gebruiken 
door mindervaliden?

Vindt u de wijk 
aantrekkelijk voor 

kinderen?

Zijn er voldoende open 
ruimtes in de wijk 

(grasvelden, pleinen)?

Kunt u goed 
parkeren in de 

wijk?

Ervaart u de 
verkeersdrukte bij u 

voor de deur?

Ervaart u 
geluidsoverlast?

Ervaart u overlast van 
dieren?

Heeft u overlast van 
medebewoners?

Maakt u zich zorgen 
over de luchtkwaliteit in 

de wijk? BTL Advies, april 2017

gemiddelde beoordeling:
3,39 van de 5 sterren

gemiddelde beoordeling:
3,60van de 5 sterrenBereikbaarheid

Duurzaamheid

gemiddelde beoordeling:
3,89van de 5 sterrenSociale Veiligheid gemiddelde beoordeling:

3,69 van de 5 sterrenLeefbaarheid

gemiddelde beoordeling:
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3,79 van de 5 sterrenAantrekkelijkheid
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Kunt u de 
hoofdwegen op een 

veilige manier 
oversteken?

Vindt u dat de 
maximumsnelheden die 
worden opgelegd in de 
wijk hoog genoeg zijn?

Vindt u dat de 
weggebruikers zich 

houden aan de 
maximumsnelheid in de 

wijk?

Vindt u de 
kruisingen en wegen 

in de wijk 
overzichtelijk?

Vindt u de 
veiligheidsverhogende 

en verkeersoverlast 
beperkende 
maatregelen 
voldoende?

Vindt u de weg voor uw 
woning voldoende 

breed?

4. Leefbaarheid
4.1 Luchtkwaliteit
Opmerkingen bewoners: 
Geen relevante opmerkingen in het belevings- 
onderzoek gemaakt

Beoordeling onafhankelijke expert:
Als onderdeel van dit onderzoek heeft AGEL 
adviseurs een onderzoek uitgevoerd naar de 
luchtkwaliteit langs de Ouverturelaan met 
bijbehorende verkeerstellingen uitgevoerd. Uit de 
berekeningen blijkt dat de concentratie van zowel 
NO2 (stikstofdioxide) als PM10  (fijnstof) in de huidige 
situatie lager is dan de verwachtingen voor 2004 
waren. Dit (positieve) verschil wordt veroorzaakt doordat de achtergrondconcentraties 
(de luchtvervuiling zonder de invloed van het verkeer over de Ouverturelaan) in 2017 lager 
zijn dan in 2004. De hogere verkeersintensiteit aan de Ouverturelaan heeft een effect van 
maximaal 0,6 μg/m3 op de concentratie CO2 en 0,1 μg/m3 op de concentratie PM10. Verder 
blijkt dat in alle situaties voldaan wordt aan de grenswaarden van 40 μg/m3 voor zowel 
NO2 als PM10 en dat ook het aantal dag overschrijdingen de norm niet overschrijdt. Zie 
bijlage III voor de samenvatting van het rapport.

gemiddelde beoordeling: 
3,69	van	de	5	sterren

Akoestisch	rekenmodel	voor	de	Ouverturelaan
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4.2 Geluidsoverlast
Opmerkingen bewoners: 
Zeven bewoners maakten een opmerking over geluidsoverlast 
van verkeer. Als locaties noemen de respondenten de 
Ouverturelaan en de N210. Ook klaagt een enkele bewoner 
over geluidsoverlast van spelende kinderen of hangjeugd.

Beoordeling onafhankelijke expert:
Als onderdeel van dit onderzoek heeft AGEL adviseurs een akoestisch onderzoek met 
bijbehorende verkeerstellingen uitgevoerd. Uit de rekenresultaten voor het peiljaar 2017 
blijkt dat er voor de eerstelijns bebouwing langs de Ouverturelaan sprake is van een 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 decibel (dB) van de Wet Geluidhinder 
van 3 tot 13 dB. Ten opzichte van het peiljaar 2004 blijkt dat ter plaatse van woningen 
gelegen langs de westzijde van de Belcantodreef sprake is van een toename van 2,7 tot 2,9 
dB en voor de oostzijde van de Belcantodreef van 3,1 tot 3,3 dB. Deze toename merken 
de onderzoekers aan als aanzienlijk en komt overeen met een energetische verdubbeling 
van de geluidsbelasting.

Aangezien bij het opstellen van het oorspronkelijke plan geen volwaardig akoestisch 
onderzoek plaatsgevonden naar de geluidsbelasting van de ontsluitingsweg van de 
woonwijk is ook geen onderzoek gedaan naar de geluidwering van de gevel. Naar 
verwachting zijn dan ook niet de noodzakelijke extra geluidwerende maatregelen getroffen 
zoals geluidwerende ventilatieroosters en beglazing. Zie bijlage IV voor de samenvatting 
van het rapport.

4.3 Medebewoners
Opmerkingen bewoners: 
De beleving van de sociale samenhang is wisselend blijkt uit 
de reacties.

Beoordeling onafhankelijke expert:
Geen objectief oordeel mogelijk.

4.4 Overlast van dieren
Opmerkingen bewoners: 
Er wordt veel geklaagd over honden- of kattenpoep (16 
keer genoemd in de reacties). Genoemde oplossingen zijn 
betere handhaving, plaatsing van meer afvalbakken en 
het  invoeren van de opruimplicht. Daarnaast hebben 11 
inwoners aangegeven dat ze overlast ervaren van nijlganzen 
(lawaai, agressiviteit en ontlasting). 

Beoordeling onafhankelijke expert:
Tijdens het veldbezoek zijn weinig indicatoren aangetroffen 

die wijzen op mogelijke overlast van dieren. Uitzondering daarop zijn de uitwerpselen van 
ganzen in een groenstrook aan de zuidwestkant van de Vestingwal. In de wijk is weinig 
zwerfafval te zien wat mogelijk dieren zou kunnen aantrekken. Ook stilstaand water, 
muggenkraamkamers zijn maar op beperkte plekken aangetroffen, maar dit kan door de 
seizoenen heen veranderen. Door de hoge grondwaterstand kunnen makkelijk plassen 
blijven staan waar muggen hun eieren in kunnen leggen. Ook zijn er weinig uitwerpselen 
van honden aangetroffen, dit in tegenstelling tot de reacties hierover. 

Ganzen	zorgen	voor	veel	overlast	in	Lansingh-Zuid	in	de	vorm	van	ontlasting,	agressiviteit	en	lawaai.
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4.5 Verkeersdrukte
Opmerkingen bewoners: 
Dit wordt heel vaak genoemd in de opmerkingen en dan 
bijna alleen bij de Ouverturelaan.

Beoordeling onafhankelijke expert:
Voor de huidige situatie zijn in maart 2017 verkeerstellingen 
uitgevoerd langs de Ouverturelaan aangezien dit de drukste 
straat is van de wijk. Uit deze verkeerstellingen blijkt dat 
de etmaalintensiteit circa tweemaal zo hoog is als de 2800 
motorvoertuigen per etmaal waar bij de planontwikkeling in 
1994 van is uitgegaan. 

Wat opvalt bij de verkeerstellingen is dat de verdeling van de verkeersdrukte op de 
Ouverturelaan is over de dag veel minder verdeeld dan bij een bij de Burgemeester 
Aalberslaan, een vergelijkbare weg in Krimpen aan den IJssel. Zoals onderstaande 
grafieken laten zien is op de Ouverturelaan duidelijk sprake van een ochter en avondspits. 
Dit in tegenstelling tot de Burgemeester Aalberslaan waar de verkeersintensiteit overdag 
redelijk constant is. In het weekend is het op de Ouverturelaan dan ook een stuk rustiger 
rond de 5000 motorvoertuigen op zaterdag en rond de 3500 motorvoertuigen op zondag 
tegenover ruim 6000 motorvoertuigen op een gemiddelde werkdag. Dit valt binnen de 
passende intensiteit (5.000- 15.000 mvt/ etmaal) voor een gebiedsontsluitingsweg type 
3 waartoe de Ouverturelaan behoort. Dit is vastgesteld in de verkeer- en vervoersvisie uit 
2013 (zie bijlage V). 
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5.1 Beheer en onderhoudsniveau
Opmerkingen bewoners: 

De respondenten maken met betrekking tot het 
beheer en onderhoud vooral opmerkingen over 
de groenvoorziening (gras, bomen en rigoureus 
snoeibeleid), achterstallig onderhoud van de 
speelvoorzieningen, grindstrook langs de singel en 
zwerfafval. Er is echter ook een aantal bewoners die 
bij de opmerkingen het beheer en onderhoud als 
prima beschouwt. 

Beoordeling onafhankelijke expert:
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft in haar 
beleid vastgelegd dat het beheer en onderhoud in Lansingh-Zuid wordt uitgevoerd op 
niveau basis (gelijk aan de CROW-norm B, zie Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte 
uit 2014). Bij de afgelopen twee onafhankelijk uitgevoerde inspecties in 2015 en 2016 is 
gebleken dat het totaal beeld van de openbare ruimte boven de gestelde ambitie ligt (80% 
voldoet aan niveau A/hoog) of minimaal gelijk is hieraan. Tijdens een aanvullende bezoek 
zijn een aantal uitzonderingen hierop aangetroffen:

• Bij de Hoflaan en Hofje van Pauw ligt er teveel bladafval in de groenvakken. Deze 
plantvakken voldoen daarom niet aan de gewenste beeldkwaliteit B. 

5. Aantrekkelijkheid gemiddelde beoordeling: 
3,79	van	de	5	sterren

De	aanwezigheid	van	water	en	groen	in	de	wijk	
draagt	bij	aan	een	aantrekkelijke	leefomgeving.
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• De speeltuin aan de Belcantodreef is slecht onderhouden. De picknickbank is 
overwoekerd met gras en brandnetels. Bij het gras voor de doelen op trapveldje zit 
een kuil en is het gras uitgesleten.

• De speeltoestellen zijn in de hele wijk visueel onvoldoende onderhouden. Bij veel 
van de speeltoestellen bladdert de verf af. Tevens zitten veel speeltoestellen vol 
met groene aanslag. In het zuidoosten van de wijk (Hoflaan en zijstraten) voldoen 
de speeltoestellen wel aan het gewenste onderhoudsniveau. Technisch worden 
alle toestellen jaarlijks gekeurd en zijn ze in prima staat.

• Aan de rand van de straat Landgoed Singraven liggen rijen stenen (door verzakking) 
los. Deze rijen stenen liggen tegen de tuinen en huizen van de bewoners aan. Veel 
van de overige bestrating is verzakt, maar dit geeft nog geen problemen. 

• Graffiti op de prullenbakken in de speeltuin aan de Belcantodreef.
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5.2 Aanwezigheid groen en water
Opmerkingen bewoners: 
Hoewel de kwantiteit van het groen 
en water op enkele opmerkingen na 
als voldoende wordt ervaren hebben 
sommige bewoners nog wel wat aan 
te merken op de kwaliteit. Enkele 
genoemde punten:

• Meer diversiteit

• Natuurlijker onderhoud

• Vervangen van de grindbak op 
de Tosca

• Kwaliteit van de grasvelden 
laat te wensen over: kale plekken, molshopen en plasvorming.

Beoordeling onafhankelijke expert:
Lansingh-Zuid heeft de uitstraling van een groen-blauwe woonwijk. Iets meer dan de helft 
van de wijk (52%) bestaat uit groen oppervlak (openbaar groen en het privé groen). Dit is in 
verhouding tot het verharde en bebouwde oppervlak (28%) veel. 20% van de wijk bestaat 
uit water. Hier gaat het om de sloten en de waterpartijen. Deze percentages komen met 
name voort uit de brede groen-blauwe rand die om de wijk heen ligt. 

Voor de hoeveelheid groen bestaat geen harde norm, maar wel een richtwaarde van 
75 m2 groen per woning binnen 500 meter van de woningen (Nota ruimte, 2006). In de 
verstedelijkingsafspraken tussen VROM en provincies is aan deze norm blauw toegevoegd, 
omdat water eveneens een positieve invloed heeft op de leefomgevingskwaliteit. In  
Lansingh-Zuid staan 990 woningen en is er in het totaal 270.000 m2 aan openbaar groen 
en 133.000 m2 aan water aanwezig. Dit is dus 407 m2 per woning in de wijk en ligt dus ruim 
boven de richtwaarde. 

Voorbeelden	van	een	openbare	ruimte	die	voldoet	aan	het	onderhoudsniveau	(links)	en	voorbeelden	
van	een	openbare	ruimte	die	hier	niet	aanvoldoet	(rechts)
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5.3 Natuurbeleving 5.4 Landschap, identiteit en omgeving
Opmerkingen bewoners: 
Er is een enkele opmerking gemaakt over natuurlijker onderhoud 
en de behoefte voor een blijvende natuurlijke afscheiding langs de 
N210 en de eilanden in het zuiden van de wijk.

Beoordeling onafhankelijke expert:
Lansingh-Zuid is een wijk met veel groen en water (zie voorgaande 
paragraaf). Hierdoor is de natuur goed te beleven. Het openbaar 
groen in de wijk is over het algemeen op een hoge frequentie 
onderhouden. Dat wil zeggen opgekroonde bomen, strak 
onderhouden heestervakken, en strak gemaaide gazons. Dit gaat 
ten koste van de biodiversiteit en bloeiende beplanting, met name 
in de gazons en heestervakken. Het bomenbestand is redelijk 
diverse met enkele fraai bloeiende fruitbomen.

Opmerkingen bewoners: 
Geen relevante opmerkingen in het belevingsonderzoek 
gemaakt

Beoordeling onafhankelijke expert:
In de huidige inrichting van Lansingh-Zuid is het oorspronkelijke 
verkavelingspatroon is nog goed terug te vinden in het patroon 
van wegen en watergangen. De groen-blauwe structuren 
zorgen ervoor dat het landschap diep in de wijk doordringt. 
Daarnaast zorgt de ruim opgezette groen-blauwe rand voor 
een mooie omranding van de wijk. Infrastructureel gezien is 
de wijk minder goed aangesloten op de aangrenzende wegen 
en paden en staat daardoor meer op zichzelf. Maar dit is een 
bewuste keuze bij de aanleg om de wijk. 

De	eilanden	in	het	zuiden	van	de	wijk. Deze	 kaart	 uit	 1995	 laat	 het	 oorspronkelijke	 verkavelingspatroon	 goed	 zien	 dat	 de	 basis	 heeft	
gevormd	voor	de	ruimtelijke	structuur	in	de	wijk.
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gemiddelde beoordeling:
3,39 van de 5 sterren

gemiddelde beoordeling:
3,60van de 5 sterrenBereikbaarheid

Duurzaamheid

gemiddelde beoordeling:
3,89van de 5 sterrenSociale Veiligheid gemiddelde beoordeling:

3,69 van de 5 sterrenLeefbaarheid

gemiddelde beoordeling:
3,38 van de 5 sterrenGebruiksmogelijkheden

gemiddelde beoordeling:
3,79 van de 5 sterrenAantrekkelijkheid

gemiddelde beoordeling:
2,73 van de 5 sterrenVerkeersveiligheid

Kunt u de 
hoofdwegen op een 

veilige manier 
oversteken?

Vindt u dat de 
maximumsnelheden die 
worden opgelegd in de 
wijk hoog genoeg zijn?

Vindt u dat de 
weggebruikers zich 

houden aan de 
maximumsnelheid in de 

wijk?

Vindt u de 
kruisingen en wegen 

in de wijk 
overzichtelijk?
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6.1 Overzicht
Opmerkingen bewoners: 
Er zijn geen opmerkingen gemaakt in relatie 
tot overzicht en sociale veiligheid. Wel tot de 
verkeersveiligheid maar die zijn in hoofdstuk 3 
behandeld. 

Beoordeling onafhankelijke expert:
In de stedenbouwkundige opzet zijn de achterkanten 
van de woningen tegen elkaar gesitueerd. Hierdoor is 
er veel toezicht vanuit de woningen op de openbare 
ruimte wat zorgt voor sociale controle. Gevels zonder 
ramen zijn in de wijk alleen aan de zijkanten van 
woningen en garages aanwezig. Deze bevinden zich 
in de zijstraten van de Belcantodreef, Ouverturelaan en de Hoflaan. Deze blinde gevels 
bevinden zich meteen links en rechts als je de zijstraat betreedt. Potentiële verstopplekken 
waar weinig zicht op is zijn weinig aanwezig in de wijk. Dit komt doordat er weinig hoog 
openbaar groen te vinden is waar personen zich achter kunnen verstoppen. 

6. Sociale veiligheid gemiddelde beoordeling: 
3,89	van	de	5	sterren

Een	voorbeeld	van	een	plek	waar	weinig	toezicht	op	is	vanuit	de	woningen.
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6.2 Verlichting

6.3 Verzorging van de buitenruimte

6.4 Sociale Samenhang
Opmerkingen bewoners: 
Vier respondenten noemen het ontbreken van verlichting 
langs het Waterliniepad als een gemis. Daarnaast zijn er 
opmerkingen gemaakt over het gebrek aan duurzame (LED) 
verlichting en zwabberende straatverlichting aan draden.

Beoordeling onafhankelijke expert:
De openbare ruimte in Lansingh-Zuid is goed verlicht. De 
verlichting in de hele wijk voldoet aan de kwaliteitscriteria 
van openbare verlichting NPR 13201. In deze richtlijn is 
aandacht besteed aan het effect van verlichting op de sociale 
veiligheid.

Opmerkingen bewoners: 
Zie de opmerkingen bij paragraaf 5.1: beheer en onderhoud.

Beoordeling onafhankelijke expert:
De buitenruimte ziet er verzorgd uit. Dit blijkt ook uit de 
diverse schouwen in 2015 en 2016 waarbij op 80% van de 
bezochte locaties het beeld boven de gestelde ambitie  van 
de gemeente lag. Er is weinig zwerfvuil aanwezig en de 
materialen in de openbare ruimte (verharding, meubilair, 
openbaar groen, kunstwerken) zien er op het oog grotendeels 
goed uit. Een uitzondering is de graffiti op de prullenbakken 
in de speeltuin aan de Belcantodreef. Ook het achterstallig 
onderhoud van enkele speeltoestellen  zorgt soms voor een 
minder fraai beeld, technisch zijn deze wel in orde.

Opmerkingen bewoners: 
De beleving van de sociale samenhang is erg wisselend blijkt 
ook uit de reacties. 

Beoordeling onafhankelijke expert:
Het is lastig om de sociale samenhang aan de hand van 
de ruimtelijke inrichting te bepalen. Wel is er een  aantal 
aspecten aanwezig is die de sociale samenhang al dan niet 
bevorderen. Zo is bijna geen enkele voortuin afgeschermd 
met hoge erfafscheidingen wat zorgt voor een open uitstraling 
van de woningen richting de openbare ruimte. Daarnaast zijn 
zeer veel voortuinen in de wijk voorzien van zitgelegenheden. 
Los van het feit of hier veel gebruik van wordt gemaakt is 
wel de intentie om voor het huis te gaan zitten en in contact 
te komen met buurtgenoten. In de openbare ruimte zijn 
echter weinig zitgelegenheden (zie de kaart bij het thema 
gebruiksmogelijkheden). 

Ook	 de	 bankjes	 voor	 de	 huizen	 zijn	 een	 indicator	 van	 sociale	
samenhang	in	de	wijk,	zoals	hier	bij	het	Hofje	van	Noblet.

Verlichting	 in	 de	 groene	 zone	 aan	 de	 zuidzijde	 van	 de	 wijk	
ontbreekt	op	veel	plekken.	Dit	kan	leiden	tot	onveilige	situaties.

Innitiatieven	 zoals	 deze	 minibieb	 aan	 de	 Ouverturelaan	 zijn	 een	
indicator	van	sociale	samenhang	in	de	buitenruimte.
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Zijn er voldoende open 
ruimtes in de wijk 
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verkeersdrukte bij u 

voor de deur?
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geluidsoverlast?

Ervaart u overlast van 
dieren?
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medebewoners?
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over de luchtkwaliteit in 
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7. Gebruiksmogelijkheden
7.1 Voorzieningen voor kinderen

7.2 Mindervaliden

Opmerkingen bewoners: 
De kwantiteit van de speelvoorzieningen wordt niet genoemd 
als een probleem, maar de kwaliteit wel. Enkele suggesties 
zijn het clusteren van de speeltoestellen (past ook binnen het 
gemeentelijk beleid), zitgelegenheden bij de speelplekken, het 
creëren van spannende informele speelplekken en het creëren 
van voorzieningen voor oudere kinderen en jeugd.  

Beoordeling onafhankelijke expert:
In de wijk staan veel speelvoorzieningen. De aanwezige 
speelvoorzieningen, zowel de grote speeltuinen als de 
losse speeltoestellen, staan goed verspreid door de wijk. 

Opmerkingen bewoners: 
Zaken die de bewoners noemen als obstakel voor mindervaliden 
zijn: verkeersveiligheid (zie hoofdstuk 3), verzakkingen van de 
verharding, te smalle trottoirs, losliggende bestrating en gebrek 
aan op en afritten op de trottoirs.  

Beoordeling onafhankelijke expert:
De openbare ruimte van Lansingh-Zuid is redelijk goed te 
gebruiken door mindervaliden: de meeste wegen zijn voorzien 
van voetpaden, er zijn niet teveel obstakels aanwezig en het 

Hierdoor hoeven kinderen nooit ver te lopen om te kunnen spelen. Ook zijn veel diverse 
speeltoestellen aanwezig. Hiermee voldoet het speelaanbod aan de norm van Jantje Beton 
voor 7 tot 12 jarigen die een actieradius hebben van 500 meter. Ook voor 0-6 jarigen, 
met een actieradius van 150 meter kent de wijk een goede dekking. Uitzondering is het 
nieuwste deel in het noorden van de wijk. Een kanttekening hierbij is wel het gebrek aan 
natuurlijke informele speelplekken en sportveldjes in de wijk. Deze zijn in de groene rand 
wel aanwezig, maar dit is te ver voor kinderen. Tot slot laat het visuele onderhoud van 
de speelvoorzieningen nog wel te wensen over (zie thema aantrekkelijkheid). Technisch 
gezien voldoen de speeltoestellen wel aan de eisen.

wegdek is vlak en in redelijk goede staat. Uitzonderingen hierop zijn de bruggen die een 
steile helling hebben. Bovendien is door de verzakking van de aanliggende bestrating ten 
opzichte van de bruggen een hoogte verschil ontstaan dat tot gevaarlijke situaties kan 
leiden. Een ander negatief punt is het gebrek aan zitgelegenheden voor mindervaliden 
om even uit te rusten en vervolgens weer verder te gaan (zie paarse cirkels op het 
bovenstaande kaartje). Het lopen van bankje tot bankje is daarom niet mogelijk. Daarnaast 
zijn veel groengebieden om de wijk gelegen waardoor ze voor mindervalide bewoners die 
in het midden van de wijk wonen te ver liggen van de woning om te voet te bereiken.

gemiddelde beoordeling: 
3,38	van	de	5	sterren
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7.4 Zitplekken

7.3 Open ruimtes

7.5 Ontmoetingsplekken

Opmerkingen bewoners: 
Veel respondenten maken opmerkingen over het ontbreken  
van zitgelegenheden in de buitenruimte. Enkele locaties die de 
respondenten hierbij noemen zijn: speelplekken, de parkrand, 
nabij het standbeeld ‘meisje met de bal’, bij Graafkade bij de 
koeien en ter hoogte van het Fortenpad bij de waterpartij. Ook 
zouden enkele bewoners picknicktafels een mooie toevoeging 
in de wijk vinden.

Opmerkingen bewoners: 
Over dit onderwerp zijn geen relevante opmerkingen gemaakt.

Beoordeling onafhankelijke expert:
In de wijk zijn een aantal open ruimtes aanwezig. Deze ruimtes 
bestaan vooral uit parkeerplaatsen, grasvelden, speeltuinen, 
water etc. Er zijn geen pleinen aanwezig. De meeste open 
ruimtes die gebruikt kunnen worden voor festiviteiten liggen 
aan de rand van de wijk. Hierdoor is in de wijk weinig ruimte 
voor activiteiten als sporten of het organiseren van een 
buurtfeest nabij de woningen. De brede straatprofielen en de 
watergangen zorgen er wel voor dat openheid in de wijk kan 
worden beleefd.

Opmerkingen bewoners: 
Behalve over het gebrek aan zitgelegenheden en het gebrek 
aan winkels en horeca maken de respondenten hier weinig 
relevante opmerkingen over.

Beoordeling onafhankelijke expert:
In de wijk zijn enkele openbare gebouwen aanwezig: 
een buurthuis, een kerk en een basisschool. Winkels, 
sportverenigingen en horeca ontbreken in de wijk. Deze 
voorzieningen zijn binnen een kilometer afstand van 
iedere woning te vinden. Zo bevindt zich de dichtstbijzijnde 

Beoordeling onafhankelijke expert:
Het aantal openbare zitgelegenheden in de wijk is zeer beperkt. Alleen bij de grote 
speeltuinen (Landgoed Vilsteren, aan de Belcantodreef en aan het Fortenpad), bij Fort 
Moermont en langs de watergang bij Orthello is een bankje aanwezig. Wanneer men kijkt 
naar de norm voor ouderen van om de 125 meter een zitgelegenheid (Burton and Mitchell, 
Inclusive urban design streets for life 2006). Het grootste deel van de wijk voldoet hier niet 
aan (zie de paarse cirkels de kaart op de vorige pagina).

supermarkt (+/- 500 meter), winkelcentrum (+/- 1000 meter), het zwembad (+/- 600 
meter) en de golfbaan (+/- 500 meter). Een extra dimentie aan het voorzieningen niveau 
geven de  twee minibibliotheken aan de Ouverturelaan die zijn opgezet als buurtinitiatief. 

Naast de weinige ontmoetingsgelegenheden die de gebouwen bieden geeft ook de 
openbare ruimte weinig aanleiding tot ontmoeting. In de wijk zijn weliswaar veel open 
ruimtes, maar het gebrek aan gebruiksmogelijkheden en zitgelegenheden zorgt ervoor  dat 
het potentieel van deze ruimtes als ontmoetingsplek niet wordt benut.

Eén	 van	 de	 vier	 grote	 speeltuinen	 in	 de	 wijk	 nabij	 Landgoed	
Vilsteren.

De	vele	bruggen	in	de	wijk	zijn	in	sommige	gevallen	lastige	obstakels	
voor	mindervaliden,	zeker	in	combinatie	met	daling	van	de	bodem.	

In	de	wijk	zijn	weinig	openbare	zitgelegenheden.	Dit	bankje	en	de	
steiger	bij	Othello	is	hierop	een	uitzondering.
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8.1 Klimaatbestendigheid 8.2 Microklimaat
Opmerkingen bewoners: 
Over dit onderwerp zijn geen relevante opmerkingen gemaakt.

Beoordeling onafhankelijke expert:
Ruim 50 procent van de wijk (inclusief de groen-blauwe 
rand) bestaat uit groen terwijl slechts 20 procent bestaat 
uit verharding of bebouwing. In de wijk is het door de hoge 
grondwaterstand en het feit dat de wijk ongeveer anderhalve 
meter onder N.A.P. ligt niet mogelijk om infiltratievoorzieningen 
aan te brengen zoals wadi’s en infiltratiebekkens. Hierdoor is 
dit hoge percentage oppervlakte water noodzakelijk. In de 
hele wijk ligt een gescheiden rioleringsstelsel. Het grondwater 
in deze wijk wordt al sinds 2005 gemonitord. Gegevens 

Opmerkingen bewoners: 
Over dit onderwerp zijn geen relevante opmerkingen gemaakt.

Beoordeling onafhankelijke expert:
In de Lansingh-Zuid zijn veel straatbomen aanwezig in de 
wijk en bosplantsoen om de wijk. Deze zorgen voor schaduw, 
verkoeling en dienen als windbrekers. Samen met de gunstige 
verhouding tussen groen/water en verhard oppervlak zorgt 
dit voor een aantrekkelijk microklimaat in de wijk. De grote 
open waterpartijen en de  open plekken naast hoogbouw 
zorgen wel voor lokale windoverlast.

hierover zijn op de gemeentelijke website te raadplegen. Uit deze monitoring blijkt dat er 
momenteel geen problemen zijn met de grondwaterstand in de wijk.

gemiddelde beoordeling: 
3,39	van	de	5	sterren

In	de	hele	wijk	ligt	een	gescheiden	rioleringssysteem. Recentelijk	zijn	er	in	de	wijk	nieuwe	voorzieningen	aangelegd	voor	
het	gescheiden	inzamelen	van	afval.

Het	meeste	 recente	 deel	 van	 Lansingh-Zuid	 is	 voorzien	 van	 LED	
verlichting.
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8.3 Duurzame buitenruimte 8.4 Natuur & Biodiversiteit
Opmerkingen bewoners: 
Diverse bewoners geven aan behoefte te hebben aan meer 
ledverlichting in de wijk. Waar en hoe ze dat willen is niet 
bekend.

Beoordeling onafhankelijke expert:
Het materiaalgebruik in de openbare ruimte is overal 
gelijkwaardig en is algemene zin van een basisniveau. De 
verharding bestaat grotendeel uit betonklinkers/ -tegels of 
asfalt (bruggen en de Ouverturelaan). Gebakken materiaal 
is alleen terug te vinden in de omgeving rondom de Hoflaan 
voor de vrijstaande woningen. De meeste beplanting in de 
openbare ruimte bestaat uit duurzame inheemse soorten 

Opmerkingen bewoners: 
Over dit onderwerp zijn geen relevante opmerkingen gemaakt.

Beoordeling onafhankelijke expert:
Er is een groot verschil tussen de natuurwaarde in en om de 
wijk. In de wijk is de natuurwaarde van ondergeschikt belang 
en ligt het accent op functionaliteit en sierwaarde van het 
groen. Soorten die veel in de wijk voorkomen zijn rozen, elzen 
en kamperfoelie. Doordat de inrichting en het beheer niet is 
gericht op ecologie en biodiversiteit hebben de gazons, oevers 
en heestervakken slechts een beperkte natuurwaarde

Rondom de wijk is een grotere diversiteit aanwezig. Het beheer 
is hier minder intensief waardoor bloemrijke graslanden en zoals elzen, essen, kersen, platanen, berken, eiken en sierperen. Wat betreft duurzame 

energie heeft Lansingh-Zuid nog een inhaalslag te maken. Er zijn geen openbare laadpalen 
voor elektrische auto’s aanwezig. De straten die vanaf 2014 zijn aangelegd zijn voorzien 
van LED-verlichting. Wel positief is de mogelijkheid tot het gescheiden inzamelen van afval 
in papier en karton, GFT- en restafval.

oevervegetatie meer de kans krijgen. Deze natuurwaarde is ook terug te zien in de gedane 
waarnemingen. In de Nationale Databank Flora en Fauna staat een aantal waarnemingen 
van rode lijstsoorten flora (rietorchis en waterdrieblad) en fauna (groene specht, grote 
mantelmeeuw, kerkuil, ooievaar, ransuil, snor). Naast de vele vogels zijn ook egels, 
fazanten, mollen waargenomen.

De	zuidelijke	groen-blauwe	rand	heeft	de	meeste	natuurwaarde	in	de	wijk
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9. Bereikbaarheid

9.1 Met de auto 9.2 Op de fiets en te voet
Opmerkingen bewoners: 
Over dit onderwerp zijn geen relevante opmerkingen gemaakt.

Beoordeling onafhankelijke expert:
De bereikbaarheid van de wijk met de auto is redelijk. De 
provinciale weg N210 van Rotterdam naar Nieuwegein, ligt 
ten oosten van de wijk, maar is niet direct vanuit de wijk 
bereikbaar. Zonder opstoppingen duurt het 12 tot 16 minuten 
voordat men vanuit de wijk met de auto op de snelweg A16 is. 
Een risico hierin is de Algerabrug wat de enige mogelijkheid is 
om de Hollandse IJssel over te steken richting het westen en 
zuiden. De wijk is alleen in te rijden via de Ouverturelaan en 

Opmerkingen bewoners: 
Over de bereikbaarheid voor 
fietsers en voetgangers maken 
de respondenten weinig 
opmerkingen. Wel over de 
verkeersveiligheid (zie hoofdstuk 
3, gevaarlijke fietsstroken langs 
de Ouverturelaan), de fietsers 
op het voetpad, het te smalle 
Waterliniepad voor fietsers en 
voetgangers en de begaanbaarheid 
(verzakkingen en losliggende 
tegels). de weg Stad en Landschap. Het is destijds een bewuste keuze geweest van de gemeente 

om veel straten alleen in te richten voor bestemmingsverkeer. Beoordeling onafhankelijke expert:
Voor fietsers en voetgangers zijn veel meer mogelijkheden om de wijk in en uit te rijden 
dan met de auto. Op de fiets en te voet is de wijk dan ook goed bereikbaar. Er ligge n 
verschillende fiets- en wandelpaden de wijk in en uit. Deze verbinden Lansingh-Zuid 
aan de noordkant met de overige wijken van Krimpen aan den IJssel. Extra fiets- en 
voetgangersbruggen liggen over diverse watergangen. Deze verbinden de wijk met de 
omliggende woonwijken in het noorden en oosten en het groengebied in het zuiden. In 
de groene rand om de wijk liggen vele voet- en/of fietspaden waardoor een recreatief 
ommetje maken ook goed mogelijk is.

gemiddelde beoordeling: 
3,6	van	de	5	sterren
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3,38 van de 5 sterrenGebruiksmogelijkheden

gemiddelde beoordeling:
3,79 van de 5 sterrenAantrekkelijkheid

gemiddelde beoordeling:
2,73 van de 5 sterrenVerkeersveiligheid

Kunt u de 
hoofdwegen op een 

veilige manier 
oversteken?

Vindt u dat de 
maximumsnelheden die 
worden opgelegd in de 
wijk hoog genoeg zijn?

Vindt u dat de 
weggebruikers zich 

houden aan de 
maximumsnelheid in de 

wijk?

Vindt u de 
kruisingen en wegen 

in de wijk 
overzichtelijk?

Vindt u de 
veiligheidsverhogende 

en verkeersoverlast 
beperkende 
maatregelen 
voldoende?

Vindt u de weg voor uw 
woning voldoende 

breed?

9.3 Met het openbaar vervoer

9.4 Parkeren

Opmerkingen bewoners: 
Over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer zijn geen 
relevante opmerkingen, wel over de locatie van de bushaltes 
en het mogelijk inzetten van kleine busjes buiten de spits om 
geluidsoverlast te beperken.

Beoordeling onafhankelijke expert:
De bereikbaarheid van de wijk met het openbaar vervoer 
is goed. De buslijnen 97 en 98 tussen de Capelsebrug en 
Krimpen aan den IJssel rijden over de Ouverturelaan. Op een 
doordeweekse dag rijden ze elk kwartier. De bushaltes liggen 
op 250 en 400 meter van elkaar. De maximale afstand van een 

Opmerkingen bewoners: 
Parkeren is een lokaal probleem blijkt uit de opmerkingen. Met 
name in het oostelijke deel (omgeving Hoflaan en de Landgoederen) 
van de wijk en langs de Ouverturelaan geven mensen aan niet goed 
te kunnen parkeren (zie kaartje hiernaast). In andere delen van de 
wijk geven mensen aan dat parkeren in de wijk goed mogelijk is.

Beoordeling onafhankelijke expert:
In de wijk zijn verschillende grote parkeerplaatsen aanwezig. 
Deze bevinden zich in de buurt van appartementencomplexen. 
Waarschijnlijk bieden deze parkeerplekken niet genoeg ruimte aan 
de auto’s van alle bewoners. Tijdens het veldbezoek zijn namelijk op 

woning tot de dichtstbijzijnde bushalte is 500 meter (6 minuten lopen). Hiermee scoort 
de Lansingh-Zuid bovengemiddeld. Het dichtstbijzijnde metrostation ligt op 4,5 kilometer 
fietsen (15 minuten, 7 minuten met de bus). Het dichtstbijzijnde treinstation Rotterdam 
Alexander ligt nog verder weg circa 7,8 kilometer fietsen (27 minuten) en is daarmee niet 
zo goed bereikbaar.

diverse plekken auto’s gezien die op niet daarvoor ingerichte plekken waren geparkeerd.  
In de wijk zijn 1.130 personenauto’s geregistreerd (1,14 per huishouden, bron: www.
oozo.nl). De parkeernorm voor deze wijk bedraagt tussen de 2,0 en 2,6 (verschilt per 
woningtype, zie parkeernota van de gemeente Krimpen aan den IJssel). Gekeken naar 
de hele wijk is ruim voldoende parkeergelegenheid voor iedere inwoner van de wijk en 
bezoekers. De parkeerdruk wordt waarschijnlijk bepaald door de lokale verschillen in de 
verhouding tussen vraag en aanbod. 
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10. Conclusie
Verkeersveiligheid gemiddelde beoordeling: 

2,73	van	de	5	sterren

Leefbaarheid gemiddelde beoordeling: 
3,69	van	de	5	sterren

Aantrekkelijkheid gemiddelde beoordeling: 
3,79	van	de	5	sterren

Ondanks dat de Ouverturelaan voldoet aan de inrichtingseisen van een 
gebiedsontsluitingsweg type 3 (zie bijlage V) en het aantal voertuigen per etmaal niet 
wordt overschreden (6000) ervaart een groot deel van de respondenten de weg als druk, 
onveilig en onoverzichtelijk. Daarnaast is de beleving dat de weggebruikers zich niet 
houden aan de maximumsnelheid. Uit de metingen blijkt echter dat deze maar slechts 
incidenteel wordt overschreden.

De luchtkwaliteit voldoet aan de normen en wordt ook als zodanig ervaren. Ook de 
medebewoners zorgen niet voor overlast. Wat wel bij een fors aantal respondenten voor 
overlast zorgt is de verkeersdrukte (51 personen) en de geluidsoverlast (63 personen) 
van het verkeer. Dit concentreert zich ook hoofdzakelijk op de Ouverturelaan. Wat 
betreft de geluidsoverlast toont het  globale akoestisch onderzoek ook aan dat de 
voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Nader onderzoek langs de Ouverturelaan 
dient is noodzakelijk voordat de gemeente kan worden gedacht aan het nemen van 
eventuele maatregelen. Tenslotte zorgen ganzen en honden voor overlast bij enkele 
respondenten. 

Lansingh-Zuid is een goed onderhouden wijk met ruim voldoende water en groen. Mede 
dankzij een landschappelijk ontwerp en een groene rand om de wijk zijn de natuur en het 
landschap goed te beleven. De respondenten onderschrijven dit ook.
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Bereikbaarheid gemiddelde beoordeling: 
3,6	van	de	5	sterren

Duurzaamheid gemiddelde beoordeling: 
3,39	van	de	5	sterren

Gebruiksmogelijkheden gemiddelde beoordeling: 
3,38	van	de	5	sterren

Sociale veiligheid gemiddelde beoordeling: 
3,89	van	de	5	sterren

Lansingh-Zuid is een sociaal veilige wijk. Er zijn nauwelijks afgelegen plekken en er is 
veel toezicht vanuit de woningen. Daardoor is er veel overzicht op de openbare ruimte. 
Daarnaast is de wijk voldoende verlicht en oogt de buitenruimte verzorgd. Over de sociale 
samenhang zijn de reacties wisselend, maar ruimtelijk gezien kan hier weinig aan gedaan 
worden.

Voor kinderen is de wijk aantrekkelijk en voor mindervaliden is de openbare ruimte 
goed te gebruiken. De verkeersveiligheid en de verzakkingen van de verharding zijn wel 
aandachtspunten.  Het grootste gemis volgens de respondenten zijn plekken om elkaar 
te ontmoeten. Dit kan zijn vanwege de weinige voorzieningen, winkels en horeca in de 
wijk, maar ook vanwege het gebrek aan zitplekken. Extra zitgelegenheden eventueel in 
combinatie met andere sociale gebruiksfuncties (zoals speelplekken, sportvoorzieningen 
of losloopvelden voor honden) zouden een welkome aanvulling zijn in de wijk.

Lansingh-Zuid is een groene woonwijk met veel oppervlakte water. Ook heeft de wijk 
een gescheiden rioleringsstelsel. De wijk is daarom relatief goed bestand tegen de 
klimaatsverandering. Wat betreft de duurzaamheid van de openbare ruimte is er wel 
wat te winnen. De eerste stappen zijn hierin gezet met het toepassen van LED verlichting 
sinds 2014 en het gescheiden inzamelen van afval. Maar een groot deel van de wijk is nog 
niet op een energiezuinige manier verlicht en ook voor elektrische auto’s zijn er nog geen 
voorzieningen aanwezig. Daarnaast verdient het versterken van de natuurwaarden extra 
aandacht.

Lansingh-Zuid is volgens de respondenten zeer goed bereikbaar met alle vervoersmiddelen 
(auto, fiets, te voet en het openbaar vervoer). Wel wordt de beschikbaarheid van 
parkeerplaatsen in de openbare ruimte door ongeveer 40% van de respondenten als 
problematisch ervaren. De wijk voldoet als geheel weliswaar aan de parkeernorm, maar 
met name in het oosten van de wijk en bij de Ouverturelaan vinden de respondenten dat 
er onvoldoende parkeergelegenheid beschikbaar is. Extra parkeergelegenheden zijn hier 
vanwege de beperkte ruimte lastig te realiseren.
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Bijlagen
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Bijlage I: Vragenlijst enquête beleving van de buitenruimte
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Bijlagen: 
Bijlage I: Vragenlijst enquête beleving van de buitenruimte 
Basisgegevens: 
Leeftijdscategorie:   
0-12  13-18  19-30  31-40  41-50  51-65  66+ 
 
Geslacht:   
Man    Vrouw 
 
Straatnaam en postcode:   
 
 
E-mail adres (optioneel): 

 
 

1. Verkeersveiligheid 
Hoe beoordeelt u de verkeersveiligheid? 
O ★★★★★ Uitstekend  
O ★★★★  Goed 
O ★★★   Neutraal 
O ★★   Matig/ Onvoldoende  
O ★ Slecht  
 

Vindt u dat de maximum snelheden die er worden opgelegd in de wijk hoog 
genoeg zijn? Ja Nee 

Vindt u dat weggebruikers zich houden aan de maximum snelheid in de 
wijk? Ja Nee 

Vindt u de kruisingen en wegen in de wijk overzichtelijk? Ja Nee 
Kunt u de hoofdwegen op een veilige manier oversteken? Ja Nee 
Kunt u goed parkeren in de wijk? Ja Nee 
Vindt u de weg voor uw woning voldoende breed? Ja Nee 
Vindt u de veiligheidsverhogende en verkeersoverlastbeperkende 
maatregelen voldoende (zoals verkeersdrempels, flitsers etc.)? Ja Nee 
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2. Leefbaarheid  
Hoe beoordeelt u de leefbaarheid in de wijk?  
O ★★★★★ Uitstekend  
O ★★★★  Goed 
O ★★★   Neutraal 
O ★★   Matig/ Onvoldoende  
O ★ Slecht  

Maakt u zich zorgen over de luchtkwaliteit in de wijk? Ja Nee 

Ervaart u geluidsoverlast? Ja Nee 

Heeft u overlast van medebewoners? Ja Nee 
Ervaart u overlast van dieren? Ja Nee 
Ervaart u de verkeersdrukte bij u voor de deur? Ja Nee 

 
3. Aantrekkelijkheid 
Hoe aantrekkelijk vindt u dit gebied om te verblijven of te gebruiken? 
O ★★★★★ Uitstekend  
O ★★★★  Goed 
O ★★★   Neutraal 
O ★★   Matig/ Onvoldoende  
O ★ Slecht  

Wordt de openbare ruimte voldoende onderhouden?  Ja Nee 
Is de inrichting van de wijk voldoende aangesloten op de omgeving? Ja Nee 
Is er voldoende groen in de wijk aanwezig? Ja Nee 
Is er voldoende water in de wijk aanwezig Ja Nee 
Vindt u de buitenruimte in uw wijk (dus niet de huizen) mooi? Ja Nee 
Kunt u de natuur voldoende beleven in uw wijk? Ja Nee 

 
4. Gevoel van veiligheid (sociale veiligheid) 
Hoe veilig voelt u zich in de buitenruimte?  
O ★★★★★ Uitstekend  
O ★★★★  Goed 
O ★★★   Neutraal 
O ★★   Matig/ Onvoldoende  
O ★ Slecht  

Heeft u voldoende overzicht in uw omgeving? Ja Nee 
Vindt u uw wijk voldoende verlicht? Ja Nee 
Heeft de buitenruimte een verzorgde uitstraling? Ja Nee 
Ervaart u de sociale samenhang in de buurt als hoog? Ja Nee 
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5. Gebruiksmogelijkheden  
Hoe beoordeelt u het aantal en de kwaliteit van de voorzieningen in de wijk om mensen te 
ontmoeten en activiteiten te ondernemen (bijvoorbeeld zitplekken, sportveldjes of speeltuinen)? 
O ★★★★★ Uitstekend  
O ★★★★  Goed 
O ★★★   Neutraal 
O ★★   Matig/ Onvoldoende  
O ★ Slecht  

Vindt u dat er in de wijk voldoende plekken zijn om te zitten in de 
buitenruimte? Ja Nee 

Vindt u de wijk  aantrekkelijk voor kinderen? Ja Nee 
Vindt u dat er voldoende mogelijkheden zijn in de wijk om andere mensen 
te ontmoeten (bijv. ontmoetingsplekken, horecagelegenheden, 
wijkgebouw)? 

Ja Nee 

Vindt u dat het gebied goed is te gebruiken door mindervaliden? Ja Nee 
Zijn er voldoende open ruimtes in de wijk (grasvelden, pleinen)? Ja Nee 

 
6. Duurzaamheid  
In hoeverre vindt u de buitenruimte in de wijk (niet de woningen zelf) duurzaam? 
O ★★★★★ Uitstekend  
O ★★★★  Goed 
O ★★★   Neutraal 
O ★★   Matig/ Onvoldoende  
O ★ Slecht  

Is er voldoende groen aanwezig in de wijk? Ja Nee 
Heeft de wijk een aantrekkelijk microklimaat (zon, schaduw, wind)? Ja Nee 
Vindt u dat de buitenruimte (dus niet de huizen) een duurzame uitstraling 
heeft? Ja Nee 

Vindt u dat uw wijk voldoende mogelijkheden biedt voor de natuur? Ja Nee 
 

7. Bereikbaarheid 
Hoe begaanbaar en toegankelijk vindt u de wegen, wandel- en fietspaden in de wijk? 
O ★★★★★ Uitstekend  
O ★★★★  Goed 
O ★★★   Neutraal 
O ★★   Matig/ Onvoldoende  
O ★ Slecht  

Vindt u de Lansingh Zuid voldoende bereikbaar met de auto? Ja Nee 
Vindt u de Lansingh Zuid voldoende bereikbaar met de fiets? Ja Nee 
Vindt u de Lansingh Zuid voldoende bereikbaar met het openbaar vervoer? Ja Nee 
Vindt u dat er voldoende mogelijkheden zijn voor u om in en om de wijk een 
wandeling te maken? Ja Nee 

Heeft u verder nog opmerkingen over de openbare ruimte van de Lansingh Zuid: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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Bijlage II: Verkeerstelling Ouverturelaan
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Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag
00:00 14 22 9 16 23 38 00:00 10 13 20 28 30 41
01:00 4 9 2 8 6 17 01:00 2 5 7 14 9 19
02:00 2 6 2 5 4 11 02:00 2 4 3 8 5 12
03:00 1 3 1 3 2 6 03:00 2 3 2 4 4 7
04:00 6 6 6 6 12 12 04:00 11 9 3 3 14 12
05:00 13 11 31 25 44 36 05:00 54 43 6 5 60 48
06:00 45 35 124 93 169 128 06:00 211 157 15 13 226 170
07:00 115 90 258 194 373 284 07:00 388 293 56 43 444 336
08:00 196 159 290 225 486 384 08:00 344 272 80 66 424 338
09:00 138 139 190 183 328 322 09:00 195 183 78 73 273 256
10:00 154 144 163 167 317 311 10:00 154 158 101 98 255 256
11:00 174 171 174 181 348 352 11:00 140 152 128 130 268 282
12:00 178 186 185 189 363 375 12:00 138 150 135 140 273 290
13:00 186 188 200 192 386 380 13:00 163 166 147 152 310 318
14:00 237 226 185 187 422 413 14:00 148 155 194 184 342 339
15:00 289 259 207 199 496 458 15:00 137 141 255 234 392 375
16:00 339 297 222 206 561 503 16:00 124 126 334 299 458 425
17:00 380 323 252 227 632 550 17:00 129 123 400 344 529 467
18:00 281 249 202 183 483 432 18:00 136 124 302 260 438 384
19:00 198 176 197 171 395 347 19:00 145 132 180 164 325 296
20:00 129 121 101 97 230 218 20:00 70 72 126 118 196 190
21:00 94 86 91 80 185 166 21:00 58 57 105 96 163 153
22:00 71 69 64 61 135 130 22:00 47 46 92 90 139 136
23:00 45 45 34 34 79 79 23:00 20 23 61 60 81 83
totaal 3289 3020 3190 2932 6479 5952 totaal 2828 2607 2830 2626 5658 5233

tussen Vijverlaan en Landgoed Eikenrode tussen Belcantodreef en Lansing Zuid (v. Eijcklaan)
Kanaal 1 Kanaal 2 totaal Kanaal 1 Kanaal 2 totaal
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Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag Werkdag Weekdag
00:00 11 17 7 12 18 29
01:00 4 7 3 6 7 13
02:00 3 4 1 2 4 6
03:00 2 4 0 2 2 6
04:00 8 6 1 1 9 7
05:00 46 36 10 8 56 44
06:00 137 104 40 30 177 134
07:00 186 145 77 61 263 206
08:00 186 159 151 129 337 288
09:00 201 201 171 174 372 375
10:00 240 232 182 175 422 407
11:00 267 278 178 176 445 454
12:00 283 284 153 154 436 438
13:00 249 257 172 171 421 428
14:00 267 268 190 181 457 449
15:00 289 280 210 195 499 475
16:00 301 285 213 194 514 479
17:00 284 261 186 170 470 431
18:00 233 211 182 162 415 373
19:00 249 222 187 164 436 386
20:00 167 154 97 88 264 242
21:00 107 97 61 56 168 153
22:00 91 83 49 46 140 129
23:00 29 34 28 27 57 61
totaal 3840 3629 2549 2384 6389 6013

Kanaal 2 totaal
Burgemeester Aalberslaan, tussen Gruttostraat en Wulpstraat

Kanaal 1

0

100

200

300

400

500

600

00
:0

0

01
:0

0

02
:0

0

03
:0

0

04
:0

0

05
:0

0

06
:0

0

07
:0

0

08
:0

0

09
:0

0

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

20
:0

0

21
:0

0

22
:0

0

23
:0

0

Burgemeester Aalberslaan, tussen Gruttostraat en 
Wulpstraat

Werkdag Weekdag



36 Belevingsonderzoek  Lansingh Zuid  -  Gemeente Krimpen aan den IJssel

Ouverturelaan, tussen Vijverlaan en Landgoed Eikenrode

Tijd maandag dinsdag woensdag donderdagvrijdag zaterdag zondag Werkdag Weekdag
kanaal 1 3289 3290 3262 3196 3405 2890 1814 3288 3021
kanaal 2 3153 3220 3100 3096 3384 2788 1781 3191 2932
Ouverturelaan, tussen Vijverlaan en Landgoed Eikenrode6442 6510 6362 6292 6789 5678 3595 6479 5953

Ouverturelaan, tussen Belcantodreef en Lansing Zuid (v. Eijcklaan)
Tijd maandag dinsdag woensdag donderdagvrijdag zaterdag zondag Werkdag Weekdag
kanaal 1 2702 2793 2780 2851 3008 2427 1702 2827 2609
kanaal 2 2813 2816 2828 2806 2885 2463 1771 2829 2626
Ouverturelaan, tussen Belcantodreef en Lansing Zuid (v. Eijcklaan)5515 5609 5608 5657 5893 4890 3473 5656 5235

Burgemeester Aalberslaan, tussen Gruttostraat en Wulpstraat
Tijd maandag dinsdag woensdag donderdagvrijdag zaterdag zondag Werkdag Weekdag
kanaal 1 3556 3907 3804 3722 4210 4230 1970 3840 3628
kanaal 2 2428 2657 2448 2361 2858 2724 1209 2550 2383
Burgemeester Aalberslaan, tussen Gruttostraat en Wulpstraat5984 6564 6252 6083 7068 6954 3179 6390 6011
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Ouverturelaan, tussen Vijverlaan en Landgoed Eikenrode
Snelheid (km/u) < 30 30 - 40 40 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 70 70 - 80 > 80 aantal overtredingen zware overtredingen

Tot. 0-24 754 1855 376 8 2 5 4 17 36 26
Tot. 0-7 30 49 11 0 0 0 0 0 0 0
Tot. 7-19 588 1506 309 6 1 4 3 14 28 21
Tot. 19-23 123 274 50 1 1 1 0 2 5 3
Tot. 23-7 43 75 16 1 0 0 0 1 2 1

Tot. 0-24 875 1740 295 8 2 1 2 9 22 12
Tot. 0-7 43 83 28 2 0 0 0 0 2 0
Tot. 7-19 701 1388 226 5 2 1 1 8 17 10
Tot. 19-23 120 250 37 2 0 0 0 0 2 0
Tot. 23-7 54 102 32 2 0 0 0 0 2 0

totaal vijverlaan 1629 3595 671 16 4 6 6 26 58 38
Tot. 0-7 73 132 39 2 0 0 0 0 2 0
Tot. 7-19 1289 2894 535 11 3 5 4 22 45 31
Tot. 19-23 243 524 87 3 1 1 0 2 7 3
Tot. 23-7 97 177 48 3 0 0 0 1 4 1

Ouverturelaan, tussen Belcantodreef en Lansing Zuid (v. Eijcklaan)
Snelheid (km/u) < 30 30 - 40 40 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 70 70 - 80 > 80 aantal overtredingen zware overtredingen

Tot. 0-24 30 444 1850 204 57 16 2 7 286 25
Tot. 0-7 2 22 164 33 11 3 1 0 48 4
Tot. 7-19 25 354 1458 151 37 11 1 6 206 18
Tot. 19-23 4 62 215 17 8 2 0 1 28 3
Tot. 23-7 2 27 178 35 12 3 1 0 51 4

Tot. 0-24 22 634 1844 93 21 5 1 5 125 11
Tot. 0-7 1 19 48 5 2 0 0 0 7 0
Tot. 7-19 17 476 1436 69 15 4 1 5 94 10
Tot. 19-23 4 126 317 15 4 1 0 1 21 2
Tot. 23-7 1 31 91 9 2 0 0 0 11 0

Totaal Belcantodreef 52 1078 3694 297 78 21 3 12 411 36
Tot. 0-7 3 41 212 38 13 3 1 0 55 4
Tot. 7-19 42 830 2894 220 52 15 2 11 300 28
Tot. 19-23 8 188 532 32 12 3 0 2 49 5
Tot. 23-7 3 58 269 44 14 3 1 0 62 4
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Door bewoners binnen de woonwijk Lansingh-Zuid wordt geklaagd over het akoestisch 
klimaat en de luchtkwaliteit binnen de woonwijk en zijn van oordeel dat de kwaliteit 
van zowel het akoestisch klimaat en de luchtkwaliteit niet overeenstemmen met de 
verwachtingen die zijn geschept bij de realisatie van de woningen. 

Naar aanleiding hiervan heeft BTL Advies B.V. aan AGEL adviseurs een opdracht verstrekt 
om middels een onderzoek luchtkwaliteit de situatie in beeld te brengen.

Door een inventarisatie van de verkeersintensiteit van het vastgestelde globale plan 
Lansingh-Zuid en de hieraan gerelateerde uitwerkingsplannen zijn de uitgangspunten voor 
het peiljaar 2004 van het plan vastgesteld. De uitgangspunten voor de huidige situatie 
(2017) zijn gebaseerd op recente tellingen.

Uit deze inventarisatie blijkt dat in het globale plan voor de Ouverturelaan een 
etmaalintensiteit van 2.800 motorvoertuigen is geprognosticeerd. Voor de huidige situatie, 
peiljaar 2017, zijn in maart 2017 verkeerstellingen uitgevoerd. Uit deze verkeerstellingen 
blijkt dat de etmaalintensiteit circa tweemaal zo hoog is als waar bij de planontwikkeling 
van is uitgegaan.

Uit de berekeningen blijkt dat de concentratie van zowel NO2 als PM10 in de huidige 
situatie lager is dan de verwachtingen voor 2004 waren. Dit (positieve) verschil wordt 
veroorzaakt doordat de achtergrondconcentraties in 2017 lager zijn dan in 2004. De 
hogere verkeersintensiteit heeft een effect van maximaal 0,6 μg/m3 op de concentratie 
CO2 en 0,1 μg/m3 op de concentratie PM10. Verder blijkt dat in alle situaties voldaan wordt 
aan de grenswaarden van 40 μg/m3 voor zowel NO2 als PM10 en dat ook het aantal dag 
overschrijdingen de norm niet overschrijdt.

Bijlage III: Samenvatting onderzoek luchtkwaliteit 
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Door bewoners binnen de woonwijk Lansingh-Zuid wordt geklaagd over het akoestisch 
klimaat en de luchtkwaliteit binnen de woonwijk en zijn van oordeel dat de kwaliteit 
van zowel het akoestisch klimaat en de luchtkwaliteit niet overeenstemmen met de 
verwachtingen die zijn geschept bij de realisatie van de woningen.

Naar aanleiding hiervan heeft BTL Advies B.V. aan AGEL adviseurs een opdracht verstrekt 
om middels een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai de ontwikkeling van het 
akoestisch klimaat in beeld te brengen vanaf de start van de realisatie van de woonwijk 
medio 1995 tot heden.

Door een inventarisatie van de onderdelen verkeer en geluid van het vastgestelde globale 
plan Lansingh-Zuid en de hieraan gerelateerde uitwerkingsplannen zijn de uitgangspunten 
voor het peiljaar 2004 van het plan vastgesteld.

Uit deze inventarisatie blijkt dat er bij het globale plan alleen een akoestische onderzoek 
heeft plaatsgevonden voor de N210 welke ten zuiden van de woonwijk is gelegen. Voor de 
overige wegen heeft geen onderzoek plaatsgevonden vanwege de lage etmaalintensiteit 
van 2.800 motorvoertuigen, de asfaltverharding en het wegprofiel met een minimale 
afstand van 15 meter uit de as van de ontsluitingsweg.

Voor de huidige situatie, peiljaar 2017, zijn in maart 2017 verkeerstellingen uitgevoerd. Uit 
deze verkeerstellingen blijkt dat de etmaalintensiteit circa tweemaal zo hoog is als waar bij 
de planontwikkeling van is uitgegaan. 

De geluidsbelastingen voor zowel het peiljaar 2004 van het globale plan als voor de 
huidige situatie, peiljaar 2017, zijn berekend met de Standaardrekenmethode II van bijlage 
III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met 
het programma Geomilieu V4.21. Voor berekening van het peiljaar 2004 is uitgegaan 
van dezelfde etmaalverdeling en voertuigverdeling als voor het peiljaar 2017. Omdat 
voor beide peiljaren sprake is van dezelfde ruimtelijke bestemming kan dit als realistisch 
aangemerkt worden.

Bijlage IV: Samenvatting akoestisch onderzoek

Uit de rekenresultaten voor beide peiljaren blijkt dat er voor de eerstelijns bebouwing 
langs de Ouverturelaan sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB van de Wet geluidhinder. Voor het peiljaar 2004 is de overschrijding gelegen tussen 
1 tot 10 dB en voor het peiljaar 2017 van 3 tot 13 dB.

Indien de rekenresultaten tussen de peiljaren met elkaar worden vergeleken dan blijkt dat 
ter plaatse van woningen gelegen langs de westzijde van de Belcantodreef sprake is van 
een toename van 2,7 tot 2,9 dB en voor de oostzijde van de Belcantodreef van 3,1 tot 3,3 
dB.

Deze toename kan als aanzienlijk worden aangemerkt en komt overeen met een 
energetische verdubbeling van de geluidsbelasting.

Conclusie
Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de volgende conclusies worden gesteld:

• Bij de vaststelling van het globale plan heeft geen volwaardig akoestisch onderzoek 
plaatsgevonden naar de geluidsbelasting van de ontsluitingsweg van de woonwijk.

• Bij een etmaalintensiteit van 2.800 motorvoertuigen diende op grond van de toen 
geldende Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden.

• Doordat geen akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden is ook geen hogere 
waarde vastgesteld en heeft er ook geen onderzoek plaatsgevonden naar de 
geluidwering van de gevel.

• Naar verwachting zijn dan ook niet de noodzakelijke extra geluidwerende 
maatregelen getroffen zoals geluidwerende ventilatieroosters en beglazing.

• De huidige etmaalintensiteit voor de Ouverturelaan een factor 2 hoger is als waar 
bij de vaststelling van het globale plan is uitgegaan.

• De toename van het verkeer een toename geeft van de geluidbelasting van circa 3 
dB.
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Bijlage V: Wegcategorieën Krimpen aan den IJssel
Bron: Verkeers- en vervoersvisie Krimpen aan den IJssel (2013)
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                       Figuur 3.6: Voorkeursprofiel per wegcategorie 




