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01 INLEIDING
Aan de zuidzijde van het centrum in Krimpen aan den IJssel zal de
komende jaren een grootschalige transformatie plaatsvinden. Tussen
de C.G. Roosweg, de Nieuwe Tiendweg, de Boerhaavelaan en het
Raadhuisplein ligt het plangebied dat wordt aangeduid als ‘Centrum-Zuid‘.
Hier zullen door QuaWonen een aantal gebouwen worden vervangen en
zullen de bushaltes worden verplaatst naar de C.G. Roosweg. Ook de rest
van het gebied zal in de loop van de jaren worden herontwikkeld.

De nota van uitgangspunten

Deze nota van uitgangspunten is zorgvuldig voorbereid en het resultaat
van teamwerk. De inhoudelijke ontwikkeling kwam tot stand in een
samenwerking met Mix Architectuur, Maakspace, QuaWonen, NBU, de
gemeente Krimpen aan den IJssel, Ingenieursbureau Krimpenerwaard,
Goudappel Coffeng en Rho Adviseurs.

De in dit document opgenomen uitgangspunten leggen het ambitieniveau
van de ruimtelijke ontwikkeling vast. Deze ambitie is vervolgens vertaald
naar het financiële kader. De nota beschrijft de ambitie voor zowel de
bouwblokken als de openbare ruimte en dient als ruimtelijk kader voor
verdere ontwikkeling van het gebied. Het schetsontwerp voor het eindbeeld
en een gefaseerde tussenstap zijn aan het einde van het document
opgenomen.

In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan de voorbereiding van de
planontwikkeling en de samenhang van de verschillende plandelen. In een
planteam waarin diverse belanghebbenden en specialisten zaten is deze
Nota van uitgangspunten voorbereid.

Opgave
In verschillende stappen zal in Centrum-Zuid herontwikkeling
plaatsvinden. Dit is al gestart met de eerste sloopwerkzaamheden van
de jaren 50 portiekflats van QuaWonen tussen de Boerhaavelaan en de
Albert Schweitzerlaan en de voorbereiding van het verplaatsen van de
bushaltes naar de locatie aan de N210 /C.G. Roosweg. De ontwikkeling
van Centrum-Zuid heeft een grote invloed op het centrum van Krimpen als
centrale ruimtelijke en functionele plek.
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Deze Nota van Uitgangspunten geeft houvast voor een planontwikkeling
die een langere tijd zal duren. Het geheel heeft samenhang nodig over de
verschillende fases. De doorkijk naar een eindbeeld en de langere termijn
doelstelling geeft hiermee de gemeente en initiatiefnemers duidelijkheid
voor de tussenstappen en de tussentijdse regie.

De locatie
Centrum-Zuid is een belangrijke planontwikkeling voor Krimpen aan den
IJssel. Vanaf de toegangswegen naar het centrum heeft men zicht op de
locatie. De nabijheid van belangrijke functies als het gemeentehuis en het
grote winkelcentrum Crimpenhof zorgen ervoor dat iedereen in Krimpen
de locatie kent. Vanaf de C.G. Roosweg ligt de locatie nog enigszins
verscholen achter het groen en de bebouwing, maar vanaf de Nieuwe
Tiendweg en de Boerhaavelaan is het plangebied goed zichtbaar. Aan
deze wegen die de entree van Krimpen, respectievelijk de entree van het
centrum vormen is het plangebied beeldbepalend.
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Beleidskaders
Structuurvisie 2004
De stedenbouwkundige uitgangspunten sluiten aan bij de gewenste
gebiedsbeschrijving uit de structuurvisie:
• Kwaliteit impuls voor de herkenbaarheid, de bereikbaarheid, de
levendigheid en de woonkwaliteit in het centrum.
• Vervangen van oude en te kleine huurwoningen in het centrum.
• Verbeteren van bereikbaarheid voor langzaam verkeer, openbaar vervoer
en autoverkeer.
Centrumvisie 2006
In de centrumvisie waren voor dit gebied drie grote bouwblokken met
straten eromheen voorzien en een directe verkeersaansluiting vanaf
Waardzicht op de Nieuwe Tiendweg. Het voorliggende plan gaat uit van
een andere structuur: een groene setting waar losse gebouwen in staan
en een verkeersontsluiting die via de Boerhaavelaan gaat. Dit nieuwe
inzicht is voortgekomen uit een nadere analyse van de positionering van
het centrum en de gebieden daaromheen. Bij het Prinsessenpark is er
bijvoorbeeld gekozen voor losse gebouwen in het groen. Deze groene open
uitstraling vormt een mooie overgang tussen het feitelijke centrum en de
woongebieden in de omgeving. In de verkenning van Centrum Zuid wordt
deze insteek ook als passend gezien. Er zullen geen centrumfuncties
in het gebied worden ondergebracht en bij de entree van Krimpen
aan den IJssel wordt een open structuur waar ruimte is voor groen als
representatief gezien. Door het gebied en de randen ook waterrijk te
maken wordt deze representativiteit nog eens extra aangezet.
Ook de ontsluiting van het gebied is door het project ‘grote kruising’ en
het beperken van het aantal aansluitingen op de Nieuwe Tiendweg (in
verband met doorstroming) in een ander daglicht komen te staan. Er is
voor gekozen om de Boerhaavelaan als ontsluiting voor het gebied in te
zetten. Via Waardzicht zal een groot deel van de parkeervoorzieningen
worden ontsloten, zodat er op de Boerhaavelaan slechts beperkt in- en
uitritten hoeven te worden aangesloten.
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Woonvisie
De nieuwe Woonvisie van Krimpen aan den IJssel is in definitieve
conceptversie gereed en zal in december 2020 door de gemeenteraad
worden vastgesteld. De stedenbouwkundige uitgangspunten bouwen voort
op de bestaande kaders en sluiten aan op de ambities uit de nieuwe
Woonvisie.
Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR)
Krimpen aan den IJssel maakt deel uit van het SvWrR. In januari 2019 is
het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 20182030 vastgesteld. De 14 regiogemeenten hebben daarin afgesproken
om het aantal woningen in de regio met 54.000 uit te breiden.
Specifieke afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling en het realiseren
van een meer evenwichtige spreiding over de regio van de sociale
voorraad. Het project Centrum-Zuid vormt, met een wezenlijk aandeel
sociale huurwoningen, een belangrijk onderdeel van de door Krimpen
geformuleerde bijdrage aan het Regioakkoord.
Verkeerbesluit 19 feb 2020 – verbetering doorstroming – Algeracorridor
Burgemeester en Wethouders hebben besloten een aantal maatregelen
te treffen voor de doorstroming van de Algeracorridor zoals: een nieuwe
indeling van de C.G. Roosweg met bushaltes; het opheffen van het
busstation; de Boerhaavelaan in te richten als nieuwe hoofdontsluiting
voor het centrumgebied; het opheffen van het fietspad langs de Nieuwe
Tiendweg tussen de C.G. Roosweg en de Buys Ballotsingel en het opheffen
van de aansluiting Albert Schweitzerlaan met de Nieuwe Tiendweg.
HHSK (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)
Het Hoogheemraadschap heeft desgevraagd uitgangspunten gedefinieerd
welke in dit document zijn verwerkt.

Bestemmingsplan
Het huidige bestemmingsplan laat een aantal functies toe in het
plangebied. Het gaat om de bestemmingen kantoren (bouwhoogte 10m),
maatschappelijke doeleinden (bouwhoogte tot 13 meter) en woningen
(bouwhoogte 18m). Ook liggen in het bestemmingsplan de contouren van
de bestaande bouwvlakken vast. Op een aantal plekken zal de functie
moeten wijzigen van kantoren en maatschappelijke doeleinden naar
wonen. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Ook
de regels voor de bouwvlakken en bouwhoogte zullen moeten worden
aangepast om de gewenste transformatie van het gebied mogelijk te
maken.
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02 STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN
Positie in de gemeente

De brede met groen en water ingerichte zone tussen de bebouwing en
de C.G. Roosweg geeft het centrum een onderscheidend en herkenbaar
karakter. Vanaf de Nieuwe Tiendweg – de hoofdontsluiting voor de vele
aanliggende wijken - is direct aan de linkerzijde een doorzicht het gebied
in.

De prominente ligging bij de entree van Krimpen aan den IJssel zorgt
ervoor dat alle Krimpenaren het gebied kennen. De C.G. Roosweg
(N210) en Algerabrug vormen de verbinding over de IJssel richting de
A 20
regio Rotterdam Rijnmond en de hoofdontsluiting van Krimpen aan de
Hollandsche IJssel en is ook de toegang naar de Krimpenerwaard. Vanaf
de hoge brug en het talud is tussen de bomen door de gemeente te zien.
Het bestaande hoge flatgebouw dat in het plangebied staat (Waardzicht)
is op grote afstand al zichtbaar en markeert het centrumgebied. Vrij snel
na het afdalen van het talud komt de rand van het centrum in beeld. Hier
staan de gebouwen op een grotere afstand van de C.G. Roosweg.

Veel mensen zullen het gebied al kennen door de vele voorzieningen in
het gebied en de directe omgeving. In het gebied zijn het busstation,
kerk De Rank en het politiebureau te vinden en direct daarbuiten het
gemeentehuis en het winkelcentrum Crimpenhof.
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Postitie centrum in de regio
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Huidige situatie

Situatie met ontwikkeling Waterrijk. Versterken groenblauwe
uitstraling centrumgebied en deze inzetten als kwaliteitsdrager
voor het nieuw te ontwikkelen gebied
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Identiteit en karakter
H uidige

identiteit

De herkenbaarheid van het gebied als geheel is op dit moment niet groot en
geeft een wisselend beeld. De portiekflats met entreegebieden, plantsoenen
en parkeergelegenheid geven een wat sleetse indruk van het gebied.
Daartegenover kennen het busstation, de woningen, de kerk, en het IBKW
(Ingenieursbureau Krimpenerwaard) een zeer divers gebruik. Het gebied is
in de loop van de tijd gegroeid naar de situatie zoals die nu is: wat rommelig
en niet representatief voor de entree van Krimpen.
De

nieuwe identiteit

Met het vervallen van het busstation en de sloop van de galerijwoningen
komt er veel ruimte vrij. Dit biedt kansen voor het realiseren van een nieuwe
samenhangende identiteit voor het gebied en het ruimtelijk versterken van
de entree naar het centrum.
Een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van het gebied is de
groene inrichting. De gebouwen staan op een zogenaamd groen canvas.
Het groen is de basis van deze herontwikkeling en de basis voor de nieuwe
aangename leefomgeving. Water wordt hierbij op verschillende manieren
ingezet. Het is een unieke kans om de gebouwen aan de C.G. Roosweg bij
dit groene beeld te betrekken en samenhang in het geheel aan te brengen.
In totaal ontstaat een geheel, met losse gebouwen in een groenblauwe
omgeving, verbonden door een effectieve ontsluiting.
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Beleving
Vanaf de C.G. Roosweg en de Nieuwe Tiendweg is er zicht langs het
groen en het water op de bebouwde rand van het centrumgebied. Aan de
binnenzijde van het plangebied wordt water toegevoegd. Niet alleen een
logische stap gezien de lage ligging van het gebied en de klimatologische
voordelen die het biedt, maar het functioneert ook als kwaliteitdrager voor
de nieuwe leefomgeving. De randen rond het plangebied worden gekenmerkt
door bomen die in laanverband staan. Het plangebied zelf onderscheidt zich
hiervan door het gebruik van boomgroepen, solitairen en heesters.

Centrum Krimpen aan den IJssel, Ruimtelijke uitgangspunten

Doorlopend groen verblijfsgebied

Buitenzijde: vanaf C.G. Roosweg - Nieuwe Tiendweg
zicht op het centrum.
Binnenzijde: water als kwaliteitsdrager verblijfsruimte.

Gebouwen los op groen canvas

Randen: lanen rondom
Groene canvas: park tot aan de rijweg, losse
boomgroepen met heesters
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Verkeerssysteem
Bo

De ontwikkeling van Centrum-Zuid sluit aan op het verkeerbesluit 19 feb
2020 – verbetering doorstroming – Algera Corridor.
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De C.G. Roosweg is de belangrijkste ontsluiting van Krimpen aan den
IJssel. Via de Algerabrug is deze weg de verbinding naar het ten noorden
gelegen stedelijke gebied en naar het oosten toe de verbinding met het
buitengebied van de Krimpenerwaard. Vanaf de C.G. Roosweg slaat men
af naar de Nieuwe Tiendweg en spiraalt de ontsluiting via de nieuwe
Boerhaavelaan, Raadhuisplein, het Waardzicht het plangebied in. Hierbij
neemt de intensiteit van de rijwegen met iedere bocht af. In tegenstelling
tot centrumvisie 2006 komen er op de Boerhaavelaan in principe geen inen uitritten ten behoeve van de nieuwe woningen centrum zuid.
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Ontsluiting spiraalt naar binnen.
Tussen de nieuwbouw een auto - vrije zone.

Voor de fietser zal er flink wat veranderen. De oversteek van de Nieuwe
Tiendweg ter hoogte van de Van Ostadelaan en Boerhaavelaan verdwijnt en
wordt verplaatst naar de Vincent van Goghlaan/Buys Ballotsingel. Hiermee
komt de hoofdfietsroute naar/van de fietstunnel te liggen langs de Buys
Ballotsingel en de Dr. Thijsselaan. Via de fietsstraat, waar de auto te gast
is, heeft men vervolgens een directe verbinding door het plangebied heen
naar de nieuwe bushaltes langs de C.G. Roosweg. Daar wordt een nieuwe
fietsenstalling gerealiseerd waarmee de overstap van fiets naar bus en vice
versa wordt gefaciliteerd. Langs de Boerhaavelaan en het Raadhuisplein
worden eveneens nieuwe bushaltes gerealiseerd.
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Een goed verbonden langzaam verkeer systeem.
Directe fiets- en wandelroute naar busstation
Nieuwe locaties voor de bushaltes aan de Boerhaavelaan
en het Raadhuisplein

Bestaande bebouwing in het gebied

Twee woningen aan Albert Schweitzerlaan

Waardzicht toren

Gemeentehuis

Kerk de Rank

Politiebureau

Ingenieursbureau Krimpenerwaard
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Geluid
T oelichting
In de Wet geluidhinder is voor woningen een zo geheten ‘voorkeurswaarde’
voor geluidbelasting opgenomen. Deze voorkeurswaarde zal bij de
herontwikkeling van het gebied op meerdere plekken overschreden
(kunnen) worden vanwege het wegverkeerslawaai dat wordt veroorzaakt
door de C.G. Roosweg, Nieuwe Tiendweg en Boerhaavelaan.
De Wet geluidhinder biedt echter, onder voorwaarden, de mogelijkheid om
een hogere geluidbelasting op nieuw te bouwen woningen toe te staan.
Deze hogere geluidbelasting op de (gevel van de) woning moet in een
officieel besluit door burgemeester en wethouders worden vastgelegd. Dat
heet de ‘hogere waarde’.
De gemeente kent geen algemeen geldend gemeentelijk geluidbeleid of
beleid voor ‘hogere waarden’. Per nieuw te bouwen woning of woningen
bezien Burgemeester en Wethouders onder welke voorwaarden een hogere
geluidbelasting kan worden toegestaan. Daarbij laten Burgemeester en
Wethouders zich adviseren door de DCMR.
In de voorliggende berekening zijn per gebouw een aantal toetspunten op
representatieve plekken genomen.

Allereerst zijn twee belangrijke termen gedefinieerd waar de toetsing op
plaatsvindt, namelijk de geluidluwe zijde en de geluidluwe buitenruimte:
Geluidluwe zijde, 48 dB:
De gehele zijde van een wooneenheid waarbij het invallend geluidniveau
van alle wegen samen niet hoger is dan 48 dB na aftrek art. 110g van de
Wet geluidhinder (Wgh).
Geluidluwe buitenruimte, 53 dB:
Een ruimte behorende bij een wooneenheid, die zich buiten de thermische
schil van de wooneenheid bevindt, waarbij het invallend geluidniveau van
alle wegen samen niet hoger is dan 53 dB na aftrek art. 110g.
Op de toetspunten waar de geluidbelasting op de gevels 48 dB of lager is
wordt voldaan aan de eis van een geluidluwe gevel en aan de eis van een
geluidluwe buitenruimte.
C onclusies
Het ruimtelijk ontwerp voldoet, mits er op gebouwniveau in het ontwerp
rekening wordt gehouden met gebouwgebonden maatregelen (zie ‘Ontwerp
mogelijkheden’).
Het geluidluwe gebied in de gezamenlijke openbare ruimte
(waarneemhoogte 1,5 meter) is in de afbeelding hiernaast als de groene
vlakken weergegeven.
In de afbeelding met geluidbelastingen blijkt dat de geluidbelasting op
de gebouwgevels aan het binnengebied en haaks op de infrastructuur
overwegend lager is dan 53 dB, hier mogen bijvoorbeeld reguliere balkons
worden toegepast. De geluidbelasting op de gevels aan de zijde van de
grotere infrastructuur is bijna overal boven de 53 dB. Door middel van
specifieke aanpassingen op gebouwniveau kan hier alsnog aan de eisen
worden voldaan.
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Waterrijk model 2 (dd 3-7-2

Gecumuleerde geluidcontou
waarneemhoogte 1,5m
inclusief aftrek artikel 110g
asfalt op Boerhaavelaan

Gecumuleerde geluidbelas
op elke bouwlaag,
Th 3-6-9-12-15 ivm p-garage tot 1,5m
of 1,5/4,5 etc
inclusief aftrek artikel 110g
asfalt op Boerhaavelaan

Toets binnen gebied
De Wgh kent voor de geluidbelasting in het
toetsingskader. Het binnenterrein wordt be
toetshoogte van 1,5m. Dit is de gemiddelde
door wandelende mensen wordt waargeno

De geluidbelasting op het binnen gebied in
53 dB. Centraal in het binnen gebied bedra
48 dB. Dit gebied is kleiner dan in model 1.
bouwblok in de zuidwest hoek niet voor de
op het achtergelegen binnen terrein en op
bouwblokken.

Geluidsbelasting wegverkeerlawaai
in Centrum-Zuid
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O ntwerp

mogelijkheden bouwblokken

O pmerkingen

uitgangspunten berekening

Op de toetspunten waar de geluidbelasting op de gevels hoger is dan
48 dB wordt niet voldaan aan de eis van een geluidluwe gevel en daar
waar de geluidbelasting hoger is dan 53 dB wordt niet voldaan aan de
eis van een geluidluwe buitenruimte. Er zijn in zijn algemeenheid twee
ontwerpmogelijkheden waarmee de bouwblokken alsnog aan deze eisen
kunnen voldoen:

De volgende ontwikkelingen zijn meegenomen in de geluidberekeningen:

A.
Het complex wordt voorzien van een eigen binnenterrein De gevel grenzend
aan dit binnenterrein is dan de geluidluwe zijde (geluidbelasting is dan
48 dB of lager). Afhankelijk van de ontsluiting van de appartementen
aan de binnenzijde (binnenterrein) of aan de buitenzijde (geluidbelaste
zijde) moet aan één van beide gevels een geluidluwe buitenruimte worden
gemaakt. Hoekappartementen verdienen extra aandacht.

3. De Nieuwe ligging van de Nieuwe Tiendweg, voorzien van
geluidreducerend asfalt SMA-NL8 G+.

Bij een ontsluiting aan de buitenzijde is aan de zijde van het binnenterrein
een buitenruimte nodig die voldoet aan de 53 dB. Dit kan een uitwendig
balkon zijn.
Bij een ontsluiting van woningen aan de binnenzijde van een bouwblok is
aan de buitenzijde een buitenruimte benodigd die voldoet aan 53 dB. Dit
kan een uitpandig balkon zijn op de toetspunten waar de geluidbelasting
53 dB of lager is. Indien de geluidbelasting hoger is dan 53dB moet dit
een afsluitbare loggia of balkon met (verhoogde) borstwering zijn. Om dit
onderscheid te kunnen maken is nader onderzoek nodig.
B.
Het complex heeft geen binnenterrein. De appartementen kunnen zowel
geen geluidluwe gevel als geen geluidluwe buitenruimte hebben. De
buitenruimte moet hierdoor voldoen aan de 48 dB ter vervanging van
de geluidluwe gevel. Inpandige (deels afsluitbare) loggia’s zijn nodig of
balkons met een dichte zo nodig verhoogde borstwering.
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1. Het deels voorzien van de CG Roosweg (in het kader van de
Algeracorridor) met het geluidreducerend asfalt SMA NL8 G+.
2. De nieuwe ligging van de Boerhaavelaan, voorzien van geluidreducerend
asfalt SMA-NL8 G+.

Geluidsbelasting op de bouwblokken op
verschillende hoogtes
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03 BEBOUWING
Samenhang, eigen beeldtaal
In het plangebied worden zes nieuwe gebouwen toegevoegd. De exacte
positie en de plattegronden van de gebouwen kan in de uitwerking nog
verschuiven, waarbij de verdeling van de blokken in het gebied behouden
blijft. De doorgaande groene ruimte verbindt de bestaande en nieuwe
gebouwen met elkaar en is de drager van het gebied. De gebouwen hebben
een mate van individualiteit waarbij de context specifieke kwaliteiten
meegeeft. Langs de hoofontsluitingen C.G. Roosweg en de Nieuwe
Tiendweg is er een afwisselend ritme tussen hoog – laag aanwezig. Langs
de Boerhaavelaan wordt er continuïteit nagestreefd wat ritmiek, rooilijnen,
massa en vormgeving betreft. Het bouwblok op de hoek Raadhuisplein
- Waardzicht mag een bouwlaag hoger zijn dan de blokken aan de
Boerhaavelaan waarmee deze een stevige wand geeft aan de grote open
ruimte voor het gemeentehuis. Een mogelijke beperking hiervoor is de
parkeerbalans. Het (noodzakelijk) aantal te realiseren parkeerplaatsen
moet binnen de rooilijn van het bouwvlak worden opgelost. Het nieuwe
centrale bouwblok kan juist wat bescheidener zijn wat massa betreft
waardoor er extra licht en ruimte in het hart van het gebied ontstaat.

Afgestemd materiaal en kleurgebruik van de gebouwen sluit
aan op de omgeving en borgt de onderlinge samenhang.
5L
5.5 - 6.5 L

De bouwblokken kennen een samenhang wat materiaalgebruik en geleding
betreft. Een palet dat aansluit op de context maar ruimte laat voor eigen
expressie. Met de toepassing van balkons, loggia’s, set-backs en de
indeling van de gebouwen wordt de individualiteit van de bouwblokken
benadrukt.

5.5L

5L

4.5 - 5.5 L
7 - 10L
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Bouwhoogtes in lagen
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Laag
Laag
Hoo
Hgoo

n
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Laag
Laag

Afvalinzamelpunten
1. Hoofdentree met inductieve l
Afvalinzamelpunten
2. Locatie
afvalinzamelpunt
1. Hoofdentree met inductie
2. Locatie afvalinzamelpunt

Laa
Lgaa

g

Noorden

CG Roosweg en Tiendweg als entree
naar centrum

Representatieve entree;
afwisseling hoog - laag;
het water verbindt

Samenhang langs de Boerhaavelaan:
architectonische vormgeving en materiaalgebruik;
ritmiek open - dicht; bouwhoogte.

Hoog
Laag
Laag

Hoo

g
Laa

g

Diversiteit in parkzone
Kans: kleinschaliger ontwikkelen in het midden
oog
en een iets grotere Hmassa
aan het raadhuisplein
Laag

Afvalinzamelpunten
1. Hoofdentree met inductieve looproute
2. Locatie afvalinzamelpunt

Diversiteit in parkzone
De locatie van de kerk, het Ingenieursbureau en de twee- onder-één
kapwoningen worden mogelijk in een latere fase herontwikkeld

Hoog
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L

Gevels koop appartemen
1. Diep verhoogd terras m
2. Ondiep verhoogd terra

Gevels koop appartementen
1. Diep verhoogd terras mogelijk
2. Ondiep verhoogd terras mogelijk

Entree koop appartementen
1. Hoofdentree aan parkzijde
2. Ingang parkeergarage

Entree koop appartementen
1. Hoofdentree aan parkzijde
2. Ingang parkeergarage
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Voor alle gebouwen is het van belang dat ze relatie maken met het groene
maaiveld. Entrees komen direct uit op het maaiveld en buitenruimtes
worden gericht op de omgeving. Blinde gevels naar de openbare ruimte zijn
niet altijd te voorkomen maar worden beperkt in lengte en verdienen extra
aandacht wat inpassing betreft.
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Relatie gebouw – openbare ruimte

bouwblokken
Entree huur appartementen
1. Hoofdentree aan parkzijde

Entrees en overgangen

C

.G
Gevels huur appartementen
.R
1.
Blinde
gevels
met
een
bijzondere
uitstraling
ofoofunctie
sw
De entrees voor voetgangers zijn zo aan de looproutes gekoppeld dat men
eg
2.
Blinde
gevels
verzachten
met
een
‘overgangszone’
bij het in- en uitgaan van de gebouwen altijd de parkbeleving meekrijgt.
3. Tuin mogelijk

Onder de bouwblokken wordt in half verdiepte parkeerkelders geparkeerd
waardoor de eerste woonlagen een halve verdieping boven het maaiveld
beginnen. De hierdoor aanwezige plint wordt verzacht door gebruik van
bijvoorbeeld heesters of de inzet van architectonische middelen. De
hoofdentrees van de gebouwen worden traploos richting de openbare
ruimte uitgevoerd waardoor de directe relatie wordt benadrukt en deze
extra hoog zijn vormgegeven (1.5 laag hoog).

Nieu

Gevels huur appartemen
1. Blinde gevels met een
2. Blinde gevels verzacht
g
e
w 3. Tuin mogelijk
iend

we T

Entree huur appartementen
1. Hoofdentree aan parkzijde

Entree koop appartementen
1. Hoofdentree aan parkzijde
2. Ingang parkeergarage

1,5 m
1,5 m

1,5 m

6 m

Hoofdentree voetgangers
altijd aan parkzijde
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Centrale entree op maaiveld niveau

Kans: een private ontsluiting naar de
openbare ruimte is mogelijk

Overgang privé - openbaar via verhoogd
terras

NEN 2433
Hellingbaan
20%, h= 1.5
MV.
10 %
20 %

MV. - 1.5m
10 %

9.6m
1.385m

Half verdiepte parkeergarage verzachten
met bijvoorbeeld heesters

2.77m

Hellingbanen worden conform de NEN 2433 ontworpen
M.V. = maaiveld
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Entree huur appartementen
1. Hoofdentree aan parkzijde

H uur

bouwblokken

Entrees en overgangen

Entree koop appartementen
1. Hoofdentree aan parkzijde
2. Ingang parkeergarage

Het parkeren van de huurblokken vindt in de openbare ruimte plaats.
Door de afwezigheid van een parkeerkelder kan er ook vanuit de woningen
een directe relatie met de openbare ruimte worden gemaakt. Individuele
woningen kunnen een eigen entree of een buitenruimte als tuin krijgen
aan de openbare ruimte. Een aandachtspunt is de inpassing van
bergingen. De hierbij vaak aanwezige blinde gevels worden wat lengte
beperkt en de uitstraling naar de openbare ruimte wordt verzacht door
de inzet van groene gevels, architectonische verbijzonderingen of met
aanplant van heesters in de openbare ruimte.

Hoofentree altijd aan parkzijde
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Hoofdentree altijd aan parkzijde
Entree huur appartementen
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1. Hoofdentree aan parkzijde

1,5 m

1,5 m

1,5 m

6 m

Verzacht de overgang naar een blinde gevel door de
inrichting van de openbare ruimte of aankleding gevel.

Beperk blinde gevels. Geef blinde gevels (bij bv. bergingen) extra aandacht
bij de vormgeving.

Direct wonen aan het maaiveld

Geef blinde gevel (berging) een
bijzondere uitstraling
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De inzet van water in het plan geeft het gebied een nieuwe kwaliteit. Het
bestaande water langs de C.G. Roosweg wordt langs de Nieuwe Tiendweg
doorgezet, maar ook in het plan zelf zal het water een beeldbepalende rol
spelen. Het zorgt3voor een afwissend beeld, een nieuwe drager voor de
ruimtelijke kwaliteit van het plan. Het toevoegen van water is niet alleen
voor de leefbaarheid in het gebied van toegevoegde waarde, ook voor
andere aspecten levert het directe winst op. Zo biedt het de mogelijkheid
om hemelwater van zowel gebouwen als de openbare ruimte af te
koppelen, beperkt het de invloed van hittestress op de leefomgeving en
draagt
4 het met de groene oevers bij aan de biodiversiteit.
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04 INRICHTING OPENBARE RUIMTE

g

Nie

S ysteem
Het systeem wordt gevormd door de bestaande en de nieuwe watergangen.
1. Duiker
Het water is zoveel mogelijk een verbonden systeem wat zorgt voor
2. Voetgangersbrug
een goede doorstroming. Hiermee wordt de kwaliteit van het water zelf
3. Brugverhoogd. In de eerste ontwikkelfases moet worden bekeken of het
mogelijk is om de watergang aan alle zijden te verbinden met ander
4. Duiker
bestaand oppervlaktewater. Er wordt nog bekeken in hoeverre deze
(duikers
min. øbeperkte
800mm)
eventuele
doorstroming invloed heeft op de waterkwaliteit.

d
Ti e n
uwe

Doorlopend watersysteem
Peil: - 2.07 tm -2.02 NAP

Verbonden water, één peilgebied
Peil: -2.07 tm -2.02 NAP

1.1
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Een aantrekkelijke groen - blauwe verblijfsruimte

Centrum Krimpen aan den IJssel, Ruimtelijke uitgangspunten

weg

Tijdelijk watersysteem fase 1

W aterstaatkundige

kunstwerken

2

Om te zorgen voor een watersysteem wat goed met elkaar verbonden is,
wordt gebruik gemaakt van duikers en bruggen. Duikers zullen minimaal
een doorsnede van 80 cm hebben waarvan meestal 1/3 uit lucht bestaat
en worden daar toegepast waar het voor de beleving minder van belang
is om het water te ervaren. Er zijn in de schetsverkaveling twee bruggen
in het gebied ingetekend, op locaties waar het van grote toegevoegde
waarde is op de beleving. Realisatie hiervan hangt af van de financiële
doorrekening van het ontwikkelgebied. Aan de noordzijde komt er een
voetgangersbrug zodat men in het plangebied een rondje kan wandelen.
Bij de fietsstraat (Doctor Thijsselaan) zal een brug de aanwezigheid
van het water benadrukken. Bruggen krijgen een gebogen vorm om te
benadrukken dat er water wordt gepasseerd. Tegelijkertijd wordt door de
2
toegenomen doorvaarbaarheid van de brug het eenvoudiger om voor een
groter gebied onderhoud vanaf het water te doen.

1
3

4

1

3

1. Duiker
Bruggen en duikers
2. Voetgangersbrug
1. Duiker
2. Voegangersbrug
3. Brug
4. Duiker 3. Brug
4. Duiker
Verbonden water, één peilgebied
(duikers
min.
ø 800mm)
Peil: -2.07 tm -2.02 NAP (min. afm. duiker ø 0.8 m)

4

1. Duiker
2. Voetgangersbrug
3. Brug
4. Duiker
(duikers min. ø 800mm)

Hem
afge
Wat

1.1

Zicht het plangebied in

Brug voor fiets & autoverkeer, met boog
doorvaarbaar
- 1.3

Oevers
en

- 2.07 tm -2.02
min. 1 : 3

min. 1m

- 1.3
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min. 1 : 6

Referentie voetgangersbrug

Referentie fiets - autobrug
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2

O evers

Oevers
1. Harde oever
2. Natuurlijke oever
3. Plasberm
4. Verblijfsplek

1

3
De oevers bepalen in grote mate de kwaliteit van het water, hoe het
gebied wordt beleefd en hoe het water en de omgeving een geheel
worden. Door een afwisseling van harde en zachte oevers (beschoeiing en
natuurlijk talud) krijgt de watergang een asymmetrisch profiel waarmee de
4
herkenbaarheid in het gebied wordt vergroot.

Langs alle zijdes van het water worden zogenaamde plasbermen
aangelegd. Dit omdat de oevers
openbaar toegankelijk zijn en de
1. Duiker
kinderveiligheid geborgd moet2.worden.
Plasbermen zijn ondiepe (tussen
Voetgangersbrug
10-20cm hoog) delen van het3.water
Brug waar het makkelijk is om weer uit het
water te komen, wanneer mensen
per ongeluk in het water terechtkomen.
4. Duiker
Tevens hebben riet en andere(duikers
waterplanten
de mogelijkheid om hier te
min. ø 800mm)
groeien en zijn deze ondiepere gebieden een kraamkamer voor de fauna.

Verbonden water, één peilgebied
Peil: -2.07 tm -2.02 NAP

Het is belangrijk voldoende brede watergangen te maken. Het ruimtelijk
effect bij water is erbij gebaat minimaal 8m brede watergangen te maken,
bij voorkeur nog breder. Het is de ambitie een minimale diepte van 1m
aan te houden voor een hoge waterkwaliteit voor de visstand (het exacte
peil zal nog nader worden bepaald, de ondergrens voor de diepte is 0.5m).
1.1

Oevers
1. Harde oever
2. Natuurlijke oever
3. Plasberm
4. Verblijfsplek

Oevers

Oevers

- 1.3

- 1.3

- 2.07 tm -2.02

min. 1 : 3
Beschoeiing
min. 2.1

Oever met riet

min. 1 : 6

min. 1m
Natuurlijk
variabel, minimaal 8m

Gebo

Harde en zachte overs
Verblijfplek
- 2.07 tm -2.02
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Groen
S tructuur
Centrum-Zuid onderscheidt zich van de omgeving. Hier staan de
gebouwen in het groen met losse boomgroepen wat contrasteert met
de laanbeplanting die langs de doorgaande infrastructuur staat en de
doorgaande structuren benadrukt. In Centrum-Zuid is het natuurlijk
beheerde grasmengsel met boomgroepen de basis voor de verblijfskwaliteit
in het gebied.

1.35

B eplanting

- 1.35 De randen van het plangebied zijn voorzien van laanbeplanting. De
Boerhaavelaan, de Nieuwe Tiendweg en het Raadhuisplein zijn voorzien
van gebiedseigen soorten van een 1e en 2e grootte. In het plangebied
zelf staan de gebiedseigen bomen van diverse groottes in groepen of
zijn meerstammig. Heesters worden ingezet voor het verzachten van de
overgangen naar de gebouwen zodat deze echt in het groen staan of voor
het benadrukken van bijzondere plekken. Rond de parkeervelden worden
- 1.35 ingezet om het zicht op de auto’s te verzachten.
hagen
B eheer
Het beheerniveau moet nog voor het gebied worden vastgesteld. Boom-,
heester- en haagsoorten worden in een later stadium in samenspraak met
de beheerder bepaald. Het betreffen bij voorkeur gebiedseigen soorten
waar een goede ervaring mee is en waarvan we weten dat deze in de
bodem van Krimpen gedijen.
Het natuurlijke grasmengsel is de basis van de inrichting en wordt slechts
enkele malen per jaar gemaaid. Op nog nader te bepalen plekken zal als
ruimtelijke afwisseling en om directe recreatie langs het water mogelijk te
maken vaker gemaaid worden. Rond bomen wordt een beperkt maairegime
toegepast waarbij de bodem wordt gevoed door het laten liggen van
bladeren.
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Laanbeplanting aan de doorgaande infrastructuur
Natuurlijk beheerd grasmengsel met boomgroepen als basis in het plangbied

Zicht op de autos wordt door de haag verzacht

Groen als basis voor de verblijfskwaliteit

Meerstammige bomen

Bomen staan direct in het gazon

Natuurlijk beheerd grasmengsel
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1.1

Oevers

- 1.3
- 2.07 tm -2.02
min. 1 : 3

Inrichtingsaspecten

min. 1 : 6

min. 1m

Beschoeiing

V erblijfsplekken

min. 2.1

Centrum-Zuid wordt een woongebied met een hoge verblijfskwaliteit in
de openbare ruimte. Deze wordt door het groen en het water gedragen
en is voorzien van plekken waar men kan verblijven. Zitplekken langs de
wandelpaden hebben een eenheid in materiaal en vormgeving. Aan de
meest noordelijke punt van de watergang wordt een grotere verblijfsplek
gerealiseerd met een eigen uitstraling. Op deze goed op de zon
georiënteerde plek kan men dicht bij de waterspiegel verblijven
en heeft
Oevers
men zicht over het gehele gebied.
1. Harde oever
2. Natuurlijke oever
3. Plasberm
4. Verblijfsplek

P aden

Natuurlijk
variabel, minimaal 8m

Verblijfplek
- 2.07 tm -2.02

Verblijfsruimte, dicht op het water
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Het hart van het plangebied is vrij van autoverkeer. Hier maken voetpaden
het mogelijk om rondjes in het gebied te wandelen en verbinden deze het
plangebied op logische plekken met de omgeving. De paden aan de zijde
van de natuurlijke oever worden in een ander materiaal uitgevoerd ten
opzichte van de overige paden. De Doctor Thijsselaan is een zogenaamde
fietsstraat. Hier is de auto te gast en heeft de fietser een directe
verbinding van en naar de bushaltes langs de C.G. Rooslaan.

Wandelpad rond het water
Centrale verblijfsruimte, aangename plek
in de zon met zicht over het water
Spelen en bewegen
1. Rondje langs het water
2. Informele speelplek
3. Formele speelplek

Informeel spelen, hier mag je vies worden
Formeel spelen voor de jongsten
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Spelen en bewegen
1. Rondje langs het water
2. Informele speelplek
3. Formele speelplek
Spelen
bewegen
Spelen
enen
bewegen
Rondje
langs
het
water
1. 1.
Rondje
langs
het
water
Informele
speelplek
2. 2.
Informele
speelplek
Formele
speelplek
3. 3.
Formele
speelplek

C.
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Spelen en bewegen
1. Rondje langs het water

S pelen ,

sporten en bewegen

In het plangebied kan er op veel plekken worden gespeeld. Twee gebieden,
met ieder hun eigen doelgroep worden hier echter specifiek voor ingericht.
De exacte locatie en afmeting worden in een volgend stadium bepaald.

Steppingstones

Speelponton

Klimmen en klauteren

Hangbrug

Glijbaan

Evenwichtsbalk

De eerste locatie wordt aangeduid als ‘informeel’ spelen en bedient een
leeftijd van 5 tot 10 jaar. Hier mogen de kinderen vies worden tijdens
het spelen. De inrichting bestaat uit natuurlijke objecten die kinderen
uitdagen zelf een spel te maken zoals boomstammen, stapstenen, klein
heuveltje, klimspin, keien en bijvoorbeeld een wiebelbrug. Op een op de
zongericht bankje kunnen de (groot)ouders verblijven.
De tweede locatie betreft een meer formele speelplek en is geschikt voor
de kleinere kinderen in de leeftijd van 1 tot 5 jaar. Hier staan formele
objecten als een glijbaan, een kleine schommel, etc. Met heesters of
hagen wordt de speelgelegenheid ingekaderd zodat de grenzen voor de
kleinsten helder zijn en ze niet zomaar het water inlopen. (Fruit)bomen
voorzien de speelplek van schaduw en stimuleren het ontdekken. Ook hier
staan bankjes zodat de (groot)ouders met zicht op de kinderen verblijven.

Verblijf aan de waterkant
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(duikers min. ø 800mm)

- 1.35
1.1

- 1.35

Maaiveld

- 1.6

- 1.35
Oevers

Het huidige maaiveld is aan de randen van het gebied lager (tot 0.3m)
dan aan de binnenkant. In de nieuwe situatie wordt een watergang in het
hart van het gebied gegraven. Het nieuwe maaiveld zal vervolgens onder
een nog te bepalen verhang richting de watergang af lopen. Zo ontstaat
er een geleidelijke afwatering van het maaiveld richting de watergang
en beperken we de afstand tussen de waterspiegel
en de paden. Het
- 1.6
water is hierdoor beter zichtbaar en de gebruikers van het gebied kunnen
eenvoudig dichtbij komen.

- 1.3

- 1.3
- 2.07 tm -2.02
min. 1 : 3
Beschoeiing
min. 2.1

min. 1 : 6

min. 1m
Natuurlijk
variabel, minimaal 8m

- 1.35
Gebouw

Verblijfplek

- 1.35

- 2.07 tm -2.02

- 1.35
Oevers
1. Harde oever
2. Natuurlijke oever
3. Plasberm
4. Verblijfsplek

3m

Peilen maaiveld.
Hoogte variabel ivm zettingen. Opsluitband trottoir: - 1.35m tot -1.75m NAP

Peilen, nieuw
Water zichbaar afvoeren

bufferen
Water afvoer ondergronds

bufferen

Principe: het maaiveld loopt af richting het water
Hemelwater
Hemelwater:afgekoppeld
gebouwen en openbare ruimte
afgekoppeld
op open water
Zichtbaar
/ onzichtbaar
Water bufferen
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Water bergen én bufferen
Ondergronds, wadi, vooroevers, . ..

Oevers

- 1.3

- 1.3
- 2.07 tm -2.02
min. 1 : 3
Beschoeiing
min. 2.1

min. 1 : 6

min. 1m
Natuurlijk
variabel, minimaal 8m

Verblijfplek

Gebouw

- 2.07 tm -2.02

Verhoudingen Oevers
het gebied
1.binnen
Harde oever

3m

2. Natuurlijke oever

Plasbermhet gebied wordt inzichtelijk gemaakt hoe de
Op de doorsnedes3.van
4. Verblijfsplek
bouwblokken zich tot elkaar en de openbare ruimte verhouden. Bij de
inpassing van een project binnen het stedelijke gebied van Krimpen aan
den IJssel wordt de norm van 1 op 2 als verhouding voor de open ruimte
tussen de nieuwbouw en de bestaande woningbouw gehanteerd (hoogte
= helft van de afstand tussen gebouwen). Deze verhouding zorgt ervoor
dat de ruimtelijke karakteristiek van suburbaan woongebied (tuinstad)
in Krimpen aan den IJssel behouden blijft. Het is de ambitie dat met
de ontwikkeling van nieuwbouw richting de bestaande omgeving deze
norm wordt gehaald en daarmee de bouwhoogte wordt beperkt door de
beschikbare afstand van gevel tot gevel.

De afstanden tussen de bestaande woningen en de nieuwbouw voldoen
overal aan de 1:2 regel behalve bij het noordwestelijke bouwblok.
De afstand tussen het noordwestelijke bouwblok (19,5m hoog) en de
Waardzicht toren (48m hoog) is met 32m smaller dan de vanuit de regel
gewenste 39m (19,5x2). Gezien de meer centrale ligging, dicht bij het
centrum, is een wat stadser profiel hier wel passend. Daar komt bij dat de
eerste woningen van het Waardzicht zich pas op 4.5m boven het maaiveld
bevinden. Dit zal de impact van de nieuwbouw en de ervaring vanuit de
bestaande woningen verkleinen.

1
2

De verhouding van 1 (hoogte) : 2 (afstand bebouwing)
borgt het suburbane karakter van Krimpen aan den IJssel.

Locatie binnen het plangebied waar de 1:2 norm niet
wordt gehaald.
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B
W aardzicht
Er is onderzocht wat het verleggen van de as van Waardzicht naar het
oosten oplevert voor het plan. Hier is uit naar voren gekomen dat het
verleggen het voordeel heeft dat de westelijke bestaande gebouwen
(politiebureau en de toren van het Waardzicht) met de extra ruimte die
hiervoor ontstaat een sterkere relatie met de park setting krijgen en echt
onderdeel worden van het park.

B

Waardzicht op nieuwe locatie

A Waardzicht op nieuwe locatie

Water zichbaar afvoeren

bufferen
Water afvoer ondergronds

Gebouw

bufferen

Hemelwater: gebouwen en openbare ruimte
afgekoppeld op open water
Water bufferen

Water bergen én bufferen
Ondergronds, wadi, vooroevers, . ..

3m

A Waardzicht op huidige locatie
34
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B

Waardzicht op huidige locatie

A

Aangepast beeld volgt (maaiveld aflopend)

ht

zic

rd

aa
W

Waardzicht op huidige situatie in de eerste ontwikkel fases

As van de rijweg van Waardzicht wordt in de laatste ontwikkelfase
naar het noordoosten verlegd

35
Rho - Adviseurs voor leefruimte

A

B
C

A

B
Water zichbaar afvoeren

bufferen
Water afvoer ondergronds

Gebouw

Hemelwater: gebouwen en openbare ruimte
afgekoppeld op open water
Water bufferen

3m

C
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bufferen

Water bergen én bufferen
Ondergronds, wadi, vooroevers, . ..

D

E

D

Water zichbaar afvoeren

bufferen
Water afvoer ondergronds

Gebouw

Hemelwater: gebouwen en openbare ruimte
afgekoppeld op open water
Water bufferen

3m

bufferen

Water bergen én bufferen
Ondergronds, wadi, vooroevers, . ..

E
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05 DUURZAAMHEID
Gebouwgebonden

Energiebronnen

Per 1 januari 2021 geldt de BENG-norm voor nieuwbouw. De EPC die
tot voorheen gold is daarmee komen te vervallen, maar in vergelijking
daarmee komt de BENG overeen met een EPC van 0,2. Het verschil is
echter dat de EPC-berekening een optelsom van duurzame maatregelen
is, maar de BENG meer gericht is op een samenhangend geheel van
maatregelen, meer gericht op complementariteit dus. Drie eisen staan
daarbij centraal: de energiebehoefte van een woning, de energiezuinigheid
van de gebouwinstallaties én het aandeel duurzame energie.

Voor een echt duurzame omgeving is het opwekken van energie en het
benutten van beschikbare bronnen in de omgeving heel belangrijk. Het
bereiken van energieneutraliteit kan op meerdere manieren gebeuren. Het
is belangrijk om eerst te bepalen of het mogelijk is duurzame bronnen in
de omgeving in te zetten.

De daken van de gebouwen zijn erg belangrijk voor de duurzaamheid, de
mogelijke opwek van energie met zonnepanelen en het vergroenen van
het dak om deels water op te vangen / vast te houden en ter verkoeling in
tijden van grote warmte. Deze twee doeleinden zullen in een goede mix
moeten worden gerealiseerd.

Wellicht is het mogelijk aquathermie (het verwarmen en koelen van
gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater,
afvalwater of drinkwater) toe te passen of restwarmte uit de omgeving. Het
vele water in het plangebied biedt hier wellicht goede mogelijkheden voor.
Ook is het mogelijk dat het ‘type’ warmte dat nodig is, goed past bij een
groter systeem.
Het is nog niet zeker of het project volledig gasloos kan worden uitgevoerd.
Hybride oplossingen lijken momenteel reëel. Een eerste analyse lijkt te
wijzen op de inzet van groen gas / waterstof.

Collectieve vormen
Net als de introductie van de BENG als vervanging van de EPC kan
het voor gebiedsontwikkeling efficiënt en effectief zijn om het gebruik
van warmte of het opwekken en uitwisselen van energie collectief te
organiseren.
Meest logisch lijkt de koppeling van een laagtemperatuur warmtenet, die
collectief wordt opgezet. Mocht het effectief zijn dan kan dit ook per twee
gebouwen.
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Bouwwijze
De bouwwijze is door de introductie van de BENG een meer
samenhangend geheel geworden. Een goed geïsoleerde gevel hangt
daarbij samen met de energie die op, aan en om het gebouw kan worden
opgewekt en de installaties die worden toegepast.
Het terugdringen van het gebruik van staal en beton is op dit moment
een belangrijke focus bij het terugdringen van de CO2-uitstoot voor de
realisatie van woningbouw. Materialen als hout en hennep worden steeds
meer toegepast. Het zijn grondstoffen / materialen die CO2 opnemen (bij
de groei) in plaats van uitstoten. Voor Centrum-Zuid worden geen harde
eisen gesteld aan die aspecten van de bouw. Wel wordt gevraagd aan de
ontwikkelaar/ bouwer om na te gaan in hoeverre het gebruik van beton en
staal kan worden beperkt en zo veel mogelijk circulaire bouwmaterialen
worden toegepast.

Inrichtingsaspecten
K limaatadaptatie ,

omgang met hittestress , droogte

Belangrijk aspect bij de materialisering van de openbare ruimte is het
beperken van de hoeveelheid verharding. Dit heeft namelijk meerdere
voordelen: het beperkt de hittestress, het helpt bij het verwerken van
intensieve regenbuien en het beperkt de CO2-uitstoot (er hoeft minder
materiaal te worden gemaakt en er is meer ruimte voor groen dat CO2
opneemt).
M ateriaalgebruik
Het groene beeld dat nagestreefd wordt, werkt ook door in de materialisering
van de openbare ruimte. Denk hierbij aan natuurlijke materialen bij
speeltoestellen, vlonders en degelijke. De uitdaging ligt in het vinden van
creatieve vormen om bijvoorbeeld ook het gebruik van beton te beperken.
Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van parkeervakken in grastegels van
gerecycled kunststof.
B iodiversiteit ,

Het dak van het gemeentehuis wordt gebruikt voor zonnepanelen

doelsoorten

Het gebied zal door de afwisseling in ruimtes en de diversiteit in
groeninrichting bijdragen aan de bevordering van de biodiversiteit.
Er worden voorzieningen in en aan de gebouwen opgenomen voor het
versterken van de lokale fauna zoals bijvoorbeeld verblijfsplekken voor
vogels, insecten en vleermuizen. Deze zijn onderdeel van de architectuur.
W atersysteem
Het water heeft naast de kwaliteit die het geeft aan het gebied vooral
ook een belangrijke rol voor klimaataspecten. Het hemelwater dat op de
daken en in het openbaar gebied valt wordt naar de watergangen geleid
en natuurlijk afgevoerd. Het nieuwe oppervlaktewater draagt bij aan het
vermogen van het gebied om makkelijker zogenaamde piekregenbuien op te
vangen. Daarnaast is het water ook goed voor verkoeling bij hittestress en ter
bevordering van de biodiversiteit door de natuurlijke oevers en plasbermen.

Het beperken van de hoeveelheid verharding beperkt hittestress en zorgt
voor een goede water- en bodemhuishouding en beperkt de CO2 uitstoot
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06 FUNCTIONELE ASPECTEN
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V ervoerstypen
Het gebied is bereikbaar met de auto, de fiets, te voet en via het openbaar
vervoer. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer spiraalt naar binnen
waarbij de intensiteit afneemt en het laatste deel is ingericht als fietsstraat
(auto te gast). De parkeervelden en de half verdiepte parkeerkelders
zijn direct vanaf deze verkeersstructuur ontsloten waardoor er tussen de
nieuwbouw een autovrij binnengebied ontstaat.
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Langs de Boerhaavelaan en het Raadhuisplein komen bushaltes. Bij de
C.G. Roosweg worden nieuwe bushaltes gerealiseerd waar een overstap van
de fiets op de bus wordt gefaciliteerd.
Ontsluiting spiraalt naar binnen.
Tussen de nieuwbouw een auto - vrije zone.

P arkeren
Langs het Waardzicht zijn haakse parkeerplekken beschikbaar. De twee
grotere parkeervelden zijn nabij de sociale woningbouwblokken gesitueerd
en bieden de inwoners van deze appartementen een parkeerplek nabij in
de buurt. Aan het einde van de fietsstraat (nabij de Boerhaavelaan) worden
vanwege de grotere afstand tussen het parkeerterrein en de gebouwen
vier mindervalide parkeerplekken gerealiseerd en een opstelplaats voor
bestelwagens.
N ormering

auto

&

fiets

De parkeervraag is berekend op basis van de hiernaast weergegeven
normen (incl. dubbelgebruik en aanwezigheidspercentages).
Bewonersparkeren bij de koopappartementen wordt vrijwel geheel in
het gebouw zelf gerealiseerd en het benodigde parkeren voor de sociale
woningbouw en het bezoekersparkeren worden in de openbare ruimte
gerealiseerd waarbij de restcapaciteit van het Raadhuisplein wordt benut.
Er worden ongeveer 180 openbare parkeerplekken binnen het plangebied
gerealiseerd.
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parkeernorm per woning
huur, < 50m2 bvo
huur, 50 - 75 m2 bvo
huur, 75 - 100 m2 bvo
huur, 100 - 125 m2 bvo
huur, > 125 m2 bvo
koop, < 50 m2 bvo
koop, 50 - 75 m2 bvo
koop, 75 - 100 m2 bvo
koop, 100 - 125 m2 bvo
koop, 125 - 150 m2 bvo
koop, > 150 m2 bvo

incl bezoek
0,7
0,9
1.1
1,3
1,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7

Parkeernormen Centrum Zuid
bron: Notitie parkeren Centrum Zuid 26 november 2019

excl bezoek
0,4
0,6
0,8
1
1,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4

Fietsroutes

autoverkeer

Bushaltes

Fietsroute

Wandelroute
Parkeren, openbaar en in de private half verdiepte kelders

Wandelroutes
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autoverkeer

V erdeling

door het gebied

Binnen het gebied zullen voldoende mogelijkheden voor het opladen van
elektrische auto’s en mogelijk elektrische fietsen worden opgenomen.
Gezien de brandonveiligheid van laadpalen in woongebouwen verwachten
we nieuwe uitgangspunten vanuit de overheid. Mogelijk leidt dit tot nieuwe
inzichten. Deelmobiliteit is nog niet aanwezig in Krimpen. De verwachting
is wel dat dit in de toekomst ook hier aan de orde komt. Er worden
conform de CROW-normen mindervalide parkeerplekken gerealiseerd.
u
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A fvalinzameling

isp

aa

Er dient nog te worden afgestemd hoeveel fracties er worden opgehaald en
welke eisen hierbij horen. Afval ophaalpunten worden binnen acceptabele
loopafstand gerealiseerd. Per twee gebouwen wordt er een ophaalpunt
gerealiseerd.

n

N ooddiensten
De formele route is gezien de spiraal-ontsluiting voor sommige gebouwen
vrij indirect. Voor nooddiensten is bij nood ook de fietsstraat (Doctor
Thijsselaan) toegankelijk vanaf de Boerhaavelaan waardoor het gebied van
verschillende kanten benaderbaar is.

Kabels en leidingen
Er zijn nog geen leidingstroken in het gebied aangeven. De uitwerking
hiervan moet nog plaatsvinden. De leidingstroken zullen in principe
komen te liggen onder of nabij de wegen en/of langzaamverkeer-routes.
Waarschijnlijk zullen één of meer transformatorstations nodig zijn.
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Afvalinzameling, per twee blokken
bundelen

weg

Afvalinzamelpunten
1. Hoofdentree met inducatieve looproute
2. Zoekgebied afvalinzamelpunt

Fietsroute

Pakketdiensten
De paketdiensten kunnen op de parkeervelden terrecht. Bij de lus aan de oostzijde
wordt een laad en los plekgerealiseerd.
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07 FASERING & VERVOLG
Fasering
In de eerste fase worden deelgebied 1 (het gebied langs de
Boerhaavelaan) en deelgebied 2 (busstation) ontwikkeld. Het gebied langs
de Boerhaavelaan betreft het eigendom van QuaWonen. In de tweede fase
wordt deelgebied 3, de noordwestelijke zijde van het gebied ontwikkeld.
Deze locatie bestaat uit particulier eigendom verdeeld over 4 eigenaren.
Bij eventuele verkoop van al deze eigendommen kan fase 2 worden
herontwikkeld.
In de kaart hiernaast is een mogelijke voorbeeldverkaveling
weergegeven na de realisatie van fase 1. De kerk, twee woningen en
het ingenieursbureau maken in hun huidige vorm dan onderdeel van de
nieuwe setting.
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De deelgebieden.
Deelgebied 1 en 2 worden samen in de eerste fase ontwikkeld. Deelgebied 3 wordt in de tweede fase ontwikkeld
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08 VOORBEELDVERKAVELING
De hiernaast weergegeven kaart is een voorbeeldverkaveling van het
gebied. De uitgangspunten zijn hier vertaald tot een uitwerking waarbij de
verschillende planonderdelen integraal zijn opgenomen.

3D uitwerking voorbeeldverkavling

3D uitwerking met ontwikkeling deelgebied 1 en 2
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LEGENDA
Bestaande bebouwing
Nieuw appartementencomplex
Hellingbaan parkeren
Entree appartementencomplex

Wegen doorgaand
Wegen erftoegangsweg
Fietsstraat, auto te gast
Parkeerplek
Voetpaden
Vlonderpad
Verblijfsplek aan water

Water
Oever, talud en vooroever
Natuurlijk ingerichte oever
Duiker
Brug, fietsstraat

Bomen
Gras met kruidenmengsel
Hagen rond parkeren
Heesters
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Rotterdam

|

Middelburg

|

Leeuwarden

|

Eindhoven

|

Deventer

