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1 | Inleiding
Aanleiding
De openbare ruimte en de riolering in Langeland zijn aan vervanging
toe. De gemeente Krimpen aan den IJssel grijpt de herinrichting aan
als kans om de wijk toekomstbestendig te maken.
Met het tienjarig herstratings- en rioleringsplan wordt de
buitenruimte geclusterd en programmatisch aangepakt. Om tot
goede keuzes en eenduidige inrichting te komen is onderhavige visie
opgesteld. De visie is het kompas waar de komende jaren op gevaren
kan worden.

1865-70 Gemeenteatlas van Kuyper

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft en analyseert de kenmerken van de buurt. In
hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het klimaat en wat een veranderend
klimaat betekent voor de buurt. Hoofdstuk 4 laat de observaties in
de buurt zien. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 de visie op de buurt
beschreven.
Fig. 5.4 Kaart van Krimpen aan den IJssel uit de Gemeenteatlas van Kuyper, 1865-70.

In Krimpen aan den IJssel bevond zich vanaf het einde van de 19de eeuw eveneens een
40
koolteerfabriek, waarvan de teer gebruikt werd in de scheepsbouw.
De Krimpense molens dateerden uit de 19de en de 20ste eeuw en zijn inmiddels afgebroken. De
enige molen die momenteel nog in Krimpen staat, De Schelvenaer, is in 1993 herbouwd op de locatie
41
van een van de oude graanmolens.

5.2 Achtergrond van de cultuurhistorische kaart
De opgestelde cultuurhistorische kaart is gebaseerd op historische gegevens over Krimpen aan den
IJssel, waaronder met name historische kaarten. De kaart geeft elementen weer, waarvan het
waarschijnlijk is dat deze archeologische resten nagelaten hebben. Die elementen krijgen dan ook
een archeologische verwachting op de verwachtingenkaart.

Fig.
1. Historische 1900
kaart Krimpen aan den IJssel, omstreeks 1900.
omstreeks

Fig. 1. Historische kaart Krimpen aan den IJssel, omstreeks 1900.

De volgende kaarten zijn onderzocht:
 1611: Overzicht van het hoogheemraadschap van Schieland (Floris Balthasars)
 1615: De Oude Maas (Matthijs Jansz. de Been)
 1740: Kaart van Schieland en de Krimpenerwaard (Isaak Tirion)
 1765: Het Hooge Heemraedtschap van Schielandt (Jan Jansz. Stampioen)
40
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www.groenehartarchieven.nl
Bus 2011.
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Bebouwing (gebruik)
Bebouwing (bouwjaar)
1960-1975
1975-1985
1985-1995
1995-2005
>2005

woningen
zorginstelling
basisschool
seniorenwoningen
cultuur-recreatie-sport
winkels en horeca
tankstation
kerk

Bebouwing (eigendom)
huurwoningen
koopwoningen

Bebouwing (funderingen)
betonpalen
houten palen oplanger 1,25m
houten palen oplanger 1,50m
houten palen oplanger 1,75m
houten palen oplanger 2,00m
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houten palen oplanger 2,25m

2 | Context en analyse
2.1 Historie
Krimpen aan den IJssel ligt in de Krimpenerwaard, op de plek waar
de IJssel in de Lek uitmondt. Rond 1150 werden de Lek en de
Hollandsche IJssel bedijkt. Het dorp Krimpen aan den IJssel
ontstond als dijkdorp langs de IJssel. De ontginning van de landen
ten zuiden van Krimpen aan den IJssel vond plaats in twee delen
vanuit de IJsseldijk. In het westelijk deel van Krimpen legde men
korte percelen aan, in het oostelijk deel langere. Zo ontstonden
de polders Langeland en Kortland. Beide polders kregen twee
poldermolens die afwaterden op de IJssel.
Krimpen breidde zich niet snel uit; in 1630 telde het nog maar 50
huizen met 200 bewoners. Rond 1855 nog geen 1700 inwoners.
In de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw breidde het
dorp zich iets uit. In die tijd kreeg het dorp ook een eigen kerk.
Krimpen blijft een afgelegen gebied in de Tweede Wereldoorlog. In
1953 is Krimpen aan den IJssel getroffen door de Watersnoodramp.
Bij Krimpen aan den IJssel bouwde men een beweegbare
stormvloedkering, die ervoor zorgt dat de rivier in noodgevallen
kan worden afgesloten. Over de stormvloedkering werd een brug
aangelegd, de Algerabrug. Deze verbindt Krimpen aan den IJssel
met Capelle aan den IJssel en vormt zo een goede verbinding met
Rotterdam. De brug bleek van groot belang voor de groei van de
gemeente, die voorheen alleen bereikbaar was via twee veren in
Krimpen aan den IJssel en een veer in de Stormpolder. Tot aan
de aanleg van de brug in 1958 bleef het aantal inwoners van de
gemeente bescheiden. Daarna nam het inwonertal een vlucht. In
1946 telde de polder 6.500 inwoners, inmiddels zijn dit er bijna
29.000.38 Achtereenvolgens zijn de polders Kortland en Langeland
bebouwd.
Bron: Groenstructuurplan ‘Ruimte voor groen’ en archeologische
beleidskaart
Landschap
Het gebied -bestaande uit voornamelijk veengrond- is vanwege
de natte grond en het overstromingsgevaar lange tijd onbewoond
geweest op enkele hogere zandheuvels na. Vanaf 1000 na Chr. is het
land in ontginning gebracht. Hiervoor werden dijken langs de rivieren
aangelegd en groef men ontwateringskanalen. Doordat de veengrond
sterk ontwaterd moest worden, maar ook niet mocht uitdrogen,
ontstonden de kenmerkende lange smalle percelen met brede sloten
ertussen. Door de hoge grondwaterstand was hier alleen weidebouw
mogelijk. Het kenmerkende slotenpatroon van de polder is op de
historische kaart goed te zien, maar ook op de huidige topografische
kaart in de aanliggende gemeenten. Het grondgebied van de
gemeente Krimpen aan den IJssel is in de loop der tijd bijna volledig
volgebouwd.

2.2 Stedenbouwkundige opzet en architectuur

De wijk Langeland vertoont de typische kenmerken van de leidende
stedenbouwkundige ideeën uit de jaren ’70: ruim van opzet,
autoluw, kleinschalig, gevarieerd en bebouwing met een traditionele
architectuur. Doordat het beloop van de IJssel bepalend is voor de
ruimtelijke structuur, is in grote delen van de wijk de oorspronkelijke
agrarische

verkaveling niet meer zichtbaar; alleen het vele water en de drassige
bodem herinnert aan het feit dat in een veenweidegebied is gebouwd.
De vele hoekverdraaiingen in de lusvormige ontsluitingen bieden een
afwisselend beeld, maar ook de bijzondere opgave
om bij uitwerking van de bebouwingsstructuur goed rekening te
houden met de vele wisselende zichtlijnen en om door verduidelijking
van de markante punten de bezoeker te helpen zicht te oriënteren en
zijn weg te vinden.
De woonbuurten zijn overwegend projectmatig ontwikkeld en bestaan
vooral uit rijenwoningen, geschakelde woningen of individueel
ontwikkelde vrijesectorwoningen. De wijk is gebouwd tussen
1971-1978. Door funderingsproblemen zijn voor 2010 een aantal
woonblokken gesloopt en herbouwd.
Per stedenbouwkundig ensemble komen meerdere architectuurstijlen
voor. Incidenteel komen gestapelde woningen voor op bijzondere
punten in de (steden-)bouwkundige structuur. De bouwhoogte van de
eengezinswoningen is overwegend twee bouwlagen, meestal met een
zadeldak, de gestapelde woningen zijn overwegend vier en maximaal
vijf lagen en plat afgedekt. De architectuur is ingetogen, maar
wordt wel gekenmerkt door veel variatie. Op sommige hoeken en
kruispunten komen subtiele details in de architectuur voor, zoals
luifels, vooruitspringende gevels en soms ook meer bouwlagen.
Bron: bestemmingsplan Langeland
Voorzieningen
Langeland heeft een aantal voorzieningen die belangrijk zijn op het
niveau van de wijk. Aan de noordkant en zuidwestkant van de wijk
zijn supermarkten aanwezig. Bij de supermarkt aan de zuidwestkant
is ook een tankstation en eetcafé. Aan de zuidkant is een sportzaal
(De Populierenlaan). De wijk heeft 3 basisscholen en een kerk. Vier
bushaltes zorgen voor een ontsluiting van de wijk met het openbaar
vervoer. Net ten zuiden van de wijk is een tennisvereniging, een
sportcomplex en een volkstuinderscomplex gesitueerd.

2.3 Groenstructuur

De gemeente Krimpen aan den IJssel kent een groenstructuur die
verdeeld is in verschillende gradaties. De groenstructuur van de 1e
orde is het visitekaartje van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De
groenstructuur van de eerste orde bestaat uit een aantal doorgaande
structuren. Deze liggen noord-zuid en oost-west georiënteerd door de
kern. Bewoners bewegen zich via deze structuren door de kern. De
groenstructuur van de 2e orde bevordert de oriëntatie in de wijk. Hier
staan grote bomen. De groenzones en groengebieden in de wijken
hebben een gebruiksfunctie. Groenstructuur van de 3e orde is door
de gehele gemeente aanwezig. Het groen van de 3e orde is bepalend
voor de inrichting van woonstraten en de directe woonomgeving.
Vaak wordt dit groen na 20 jaar vervangen door activiteiten in de
buitenruimte. Het behouden en waar mogelijk uitbreiden van dit
areaal aan groen is wenselijk.
In en buiten de wijk is veel groen aanwezig. Het groen in de wijk
bestaat voornamelijk uit bomen, gazon, extensief gras, vaste planten
en heesters. Groene voortuinen bepalen mede het groene beeld in de
wijk.

In het plangebied komen groenstructuren voor van de tweede en
derde orde. De wijkontsluitingsweg kent een stevige boomstructuur,
welke op sommige plekken onderbroken is. Door de wijk slingert
een groenzone. Deze is ontworpen als kamstructuur (in de
vorm van een hand met opengespreide vingers). De groenzone
vormt een veilige verbinding door de wijk met daaraan liggende
voorzieningen als scholen, kerk en winkels. De groenzone bestaat
uit een aaneenschakeling van parkachtige gebiedjes met grote
volwassen bomen. In de jaren ’80 werd de nadruk gelegd op veel
groen dicht bij de woningen. Hierdoor is in de wijk Langeland veel
groen aanwezig, maar zijn er minder grotere parken. Door verschil in
opzet en bouw kennen de woonbuurten in Langeland ieder een eigen
groenstructuur. De woonbuurten worden met elkaar verbonden door
groen- en waterelementen, waardoor één geheel ontstaat.

2.4 Waterstructuur

Het watersysteem in Langeland heeft één waterpeil. Dit waterpeil
ligt in reguliere omstandigheden tussen NAP -2,07 m en NAP -2,20
m. Het water wordt ingelaten aan de noordoost kant van de kern
Krimpen aan den IJssel. Via een systeem van hoofdwatergangen
stroomt het water naar het zuiden en het westen. Aan de zuidoost
kant van de wijk ligt een stuw, die overtollig water afvoert naar de
lager gelegen polder. Structureel in de wijk zijn riooloverstorten
aanwezig van het gemengde rioolsysteem. Er ligt in de wijk één
bergbezinkvoorziening.

2.5 Verkeersstructuur

Autoverkeer
De wijk wordt ontsloten via de gebiedsontsluitingsweg Vijverlaan
(50km/u) en de wijkontsluitingsweg Populierenlaan en Fresia
(30km/u). De Vijverlaan is tevens een voorkeursroute voor
bevoorrading en vrachtverkeer. In de wijk geldt een snelheidsregime
van 30 km/uur.
Openbaar vervoer
De buslijnen 97 en 98 halteren verschillende malen op de Vijverlaan.
Fietsverkeer
Krimpen aan de IJssel kent een dooradering van fietsroutes.
Primaire fietsroutes verbinden voorzieningen onderling aan elkaar.
De secundaire fietsroutes zorgen ervoor dat fietsers binnen enkele
honderden meters op een fietsroute kunnen komen. De recreatieve
routes kenmerken zich door het ontbreken van bebouwing in de
omgeving.
Wandelaars
Langs en in de wijk liggen een aantal recreatieve wandelroutes.
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Groenstructuur 1e orde

Groenstructuur 2e orde

Boomstructuur 1e orde

Boomstructuur 2e orde

Aansluitende parken
en groenzones

Groenstructuur

Overige parken

Watersysteem

Water (functies)

Hoofdwatergang

recreatie (op termijn)

Duiker

natuur

Stuw

zwemwater
viswater
overig water
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2.6 Cultuurhistorische waarden en archeologie

In de omgeving van Langeland is een aantal beeldbepalende
cultuurlandschappelijke objecten aanwezig. Een deel van het
tracé van de Nieuwe Tiendweg betreft een overblijfsel van de
Langelandse boezem. Bij het Zwanenwater en de Breeweg, zijn
delen van de voormalige Tiendweg in het landschap herkenbaar. Het
polderlandschap langs de Breekade, wat de gemeentegrens vormt en
de structuur aan de zuidoostkant van Langeland, zijn kenmerkende
slagenlandschappen. De archeologische waarde is klein. Ten zuiden
van de wijk ligt een gebied met een hogere archeologische waarde,
net als de gebieden lang de Hollandse IJssel.

2.7 Natuurwaarden

De natuurwaardenkaart laat zien waar zich in de gemeente
waardevol groen bevindt en welke soorten planten en dieren op
bepaalde plekken kunnen worden aangetroffen. De ecologische
functie ligt in Langeland in de groenstructuur verweven. Hierbij is de
kamstructuur als groenzone het verbindende element in de wijk.

2.8 Hoogteligging

Natuurwaarden (vlakken en lijnen)
waardevol groen
waardevol groen en
water
waardevol water
mogelijke migratieroute vleermuizen

Het maaiveld van de wijk Langeland ligt gemiddeld tussen de
NAP -1,4 m en NAP -2,0 m. Duidelijk zichtbaar zijn de redelijk
recent gerealiseerd projecten, waarbij de buitenruimte weer is
teruggebracht naar het maaiveldniveau waarop de wijk bij eerste
aanleg ontwikkeld is; circa NAP -1,20 m. Met een waterpeil van
gemiddeld NAP -2,10 m, is er 0,90 m drooglegging. Grote delen
van de openbare ruimte en private tuinen zijn afgelopen decennia
verzakt. Dit betreft verzakkingen van enkele decimeters, met
uitschieters tot wel 80 centimeter. Omdat gebouwen gefundeerd
zijn, zijn woningen en voorzieningen soms slecht toegankelijk voor
ouderen en mindervaliden.

2.9 Bodem en grondwater

De bodem bestaat uit een fors pakket van klei en veen. Op een
diepte van circa 15 meter onder maaiveld is het pleistocene zand
aanwezig. De bovenste meter bodem is geroerd en deels vervangen
door zand vanwege de aanleg van onder- en bovengrondse
infrastructuur. In de wijk wordt op 4 locaties de grondwaterstand
gemeten. Seizoenafhankelijk ligt de grondwaterstand behoorlijk
hoog; 0,20 m tot 0,40 m onder het niveau van het maaiveld. De
relatief hoge grondwaterstand komt mede door de zetting van
de bodem. Daarnaast wordt ook frequent een grondwaterstand
gemeten die tot een halve meter onder het niveau ligt van het
oppervlaktewater peil. Dit betekent dat er grondwater verdwijnt.
De meest waarschijnlijke verklaring is dat de bestaande riolering,
die vaak tot 1,5 meter onder maaiveld ligt, niet waterdicht is. Bij
het vervangen van de riolering wordt er weer een waterdicht riool
aangelegd. Dit zal betekenen dat de drainerende functie van het riool
verdwijnt; de grondwaterstand zal omhoog komen, tot ongeveer het
niveau van het singelpeil. Met name (grond)water bij particuliere
tuinen, die mogelijk niet bij de reconstructie van de openbare ruimte
worden opgehoogd, worden in potentie gevoelig voor wateroverlast.

Natuurwaarden (flora en fauna)
amfibieën*
ijsvogel*
planten*
roofvogelhorst^
roofvogelhorst*
spechten*
uilen^
vissen*
vleermuizen*
Langeland Krimpen aan den IJssel
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* zeker aanwezig
^ waarschijnlijk aanwezig

Verkeer
gebiedsontsluitings-		
weg (50 km/uur, t2)
gebiedsontsluitings-		
weg (50 km/uur, t3)
wijkontsluitingsweg
(30km/uur)
bushalte

Verkeer (bevoorrading)
voorkeursroute

bushalte (rolstoeltoegankelijk)

Wandelroutes
De Korf - de Krim
Fietsroutes
Primaire route
Secundaire route
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Recreatieve route

Cantharel - restaurant Breeka
Krimpernerhoutwandeling
Kinderbeeldenroute
knooppuntenwandeling
route Ouderkerk a/d IJssel

2.10 Bodemdaling en ophoging

Net als heel de Krimpenerwaard, heeft ook de wijk Langeland te
maken met bodemdaling. Bij reconstructies is het gebruikelijk om
de openbare ruimte weer terug te leggen op het originele niveau. De
huidige wijk is zo’n 40 tot 80 centimeter verzakt. Het ophogen van de
wijk is een aandachtspunt in relatie tot de aanwezige bomen en het
groen. Ook de overgang van openbare naar private ruimte vraagt om
aanpassingen (aansluiting voortuin op het trottoir).

2.11 Spelen

Binnen het plangebied zijn bijna 20 plekken met speelvoorzieningen,
3 trapveldjes en 1 basketbalveld. De speelvoorzieningen zijn met
name gericht op de jongste jeugd en is in de hofjes gesitueerd.
Voor de oudere jeugd zijn sportvelden beschikbaar voor voetbal en
basketbal. De speelaanleidingen zijn traditioneel en hebben een
beperkte uitdaging. Plekken voor oudere jeugd en jong volwassenen
om te sporten en ontmoeten zijn niet in de wijk aanwezig. De
schoolpleinen zijn met hekken afgesloten van de openbare ruimte.
Buiten de schooltijden en in vakanties zijn deze pleinen met
bijbehorende toestellen niet beschikbaar voor de kinderen van de
wijk. De centrale groenstructuur geeft ook ruimte om te spelen en
elkaar te ontmoeten.

2.12 Parkeren

Parkeren vindt plaats op eigen terrein of in de openbare ruimte
(in hoven of op straat). In Langeland staan 3.175 personenauto’s
geregistreerd, wat neerkomt op 1,1 auto per woning. Vermoedelijk is
het aantal auto’s hoger door gebruik van bedrijfswagens en -busjes.
Per bouwfase zal een parkeerbalans worden opgesteld. Op een aantal
plekken in de wijk is een oplaadpunt voor elektrische auto’s. Op het
parkeerterrein van de noordelijke supermarkt zijn twee plekken waar
elektrische auto’s opgeladen kunnen worden. In de wijk zijn een
aantal parkeerplaatsen bestemt als invalidenparkeerplaats.

2.13 Kabels en leidingen

Riolering
Het grootste deel van de wijk kent een gemengd rioolstelsel. Bij
de nieuwere bebouwing ligt een gescheiden stelsel. Het gemengde
stelsel wordt vervangen. Bij vervanging van de riolering is het
uitgangspunt om een gescheiden stelsel aan te leggen.
Overige kabels en leidingen
In de buurt liggen kabels en leidingen van verschillende aanbieders.

2.14 Bomen

In de wijk staan ruim 1550 bomen. De kwaliteit van de bomen is
vastgelegd in het beheersysteem. Hierin staan de gegevens van alle
bomen opgeslagen naar aanleiding van inspectiegegevens uit de BVO
(boomveiligheidscontrole en onderhoudsinspectie).
Ook voor de bomen in Langeland kunnen deze gegevens nuttig zijn.
Aanvullend dient per fasering een actuele inventarisatie gemaakt te
worden, inclusief de effecten van een ophoging per boom.

2.15 Grondstoffen en restafval

De gemeente Krimpen aan den IJssel is sinds kort overgegaan op het
omgekeerd inzamelen. Dit houdt in dat grondstoffen aan huis worden
ingezameld in mini-containers (Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT),
Papier en Karton (OPK) en Plastic, Metaal- en Drankenkartons (PMD))
en het restafval wordt weggebracht naar een verzamelcontainer in
de wijk. De milieustraat is nu grondstoffencentrum, daar kunnen de
resterende grondstoffen worden gebracht. In de gemeente staan
ook Blipverts voor de inzameling van bijv. batterijen, cartridges en
CD’s, naast verzamelcontainers voor glas, papier en textiel. De
grondstoffen bij de hoogbouw worden indien mogelijk inpandig
ingezameld, er loopt momenteel een pilot met bovengrondse
verzamelcontainers als inpandig niet kan.

2.16 Honden

Rondom het plangebied liggen een aantal hondenlosloopzones.
Buiten deze zones dienen honden te worden aangelijnd en geldt een
opruimplicht.

2.17 Strooiroutes

Het heeft de voorkeur dat gezamenlijk met deze stakeholders
continue invulling wordt gegeven aan een aantrekkelijke en
toekomstbestendige wijk. De (formele) positie, rol en betrokken van
de stakeholders is divers. Dit vraagt om een benadering die recht
doet aan individuele en collectieve belangen en die passen in een
integraal beeld voor de totale wijk.
Senioren
In de wijk Langeland is 23,4% van het aantal bewoners 65+ en
28,7% van de bewoners 46 – 65 jaar. Veel bewoners wonen al
langer dan 10 jaar in de wijk; in het belevingsonderzoek geeft een
groot deel van de deelnemers aan nog lang in de wijk te willen
blijven wonen. De verwachting is dat het percentage ouderen
in de wijk verder zal toenemen. In de wijk zijn drie locatie voor
ouderenwoningen. Even buiten de wijk, aan de overzijde van de
Nieuwe Tiendweg, ligt het zorgcentrum Crimpenersteyn. In de
groenstructuren, zijn met name in het noordelijk deel van de wijk
zitvoorzieningen aanwezig. In het zuidelijke deel van de wijk zijn
nagenoeg geen voorzieningen om even te zitten.

2.19 Energie

De wijk is aangesloten op een gas- en elektriciteitsnetwerk. De
gemeente Krimpen aan den IJssel stimuleert inwoners energie te
besparen en schone energie op te wekken. Inwoners kunnen terecht
bij het energieloket de WoonWijzerWinkel. Ook worden er wijkacties
en collectieve inkoopacties georganiseerd. Er is een wens om de
buurt ‘van het gas’ af te koppelen. De mogelijkheden hiervoor
worden onderzocht.

Op gebieds- en wijkontsluitingswegen wordt (bij verwachte) gladheid
gestrooid. Het hemelwater op deze wegen wordt in de huidige
situatie afgevoerd via het riool naar de rioolwaterzuivering.

2.18 Stakeholders

De wijk kent een heel aantal partijen die belang hebben bij het
gebruik en de inrichting van de wijk. Een aanzet van deze partijen
zijn onderstaand opgesomd.
• bewoners
• woningbouwcorporatie: eigenaar van de huurwoningen
• gemeente: eigenaar van de openbare ruimte
• waterschap: eigenaar en beheerder van de watergangen
• basisscholen
• kerk
• sportverenigingen en sportcomplexeigenaren
• ondernemers en winkeleigenaren
• natuurverenigingen

Langeland Krimpen aan den IJssel
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AHN (t.o.v. NAP)
< -2.00m
-2.00m - -1.75m
-1.75m - -1.50m
-1.50m - -1.25m
-1.25m - -1.00m
-1.00m - -0.75m
> -0.75m

Sport & spel
nr.

tafeltennis
voetbal

speelplek

nr.

basketbal

nr.

ravotplek

nr.

speelpleintje

nr.

‘net-niet-plek’

JOP

jongerenplek

Bereik:

0 -19 doelgroep
natuurlijk
speelterrein
B

B

sportplek

skaten

barrière
beperkte
barrière

blok
buurt
wijkplek
school
school
(niet openbaar)

Riolering (put- en overstortlocaties)
blind
drainput
externe overstort
fictief
interne overstort met doorv
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Riolering (jaar van aanleg)

interne overstort

1970-1979

moeilijk bereikbaar lp

1980-1989

olieafscheidersput

1990-1999

pompput

2000-2009

standaard

2010-2019

uitlaat

Drainage

Bomen

drainage

Bomen

bomen

Bomen GRIB
Promen

Groenlijnen Promen
Groenvlakken Promen
Groenvlakken
Groenvlakken Type
Heesters
Gazon
Haag
Bos
(Leeg)
Trapvelden
Bodembedekkers
Bosplantsoen
Ruw gras
Vaste planten
Groenvlakken
Referentie
Buurten
Open basiskaart

Riolering (type)
bergbezinkleiding
regenwaterriool
stamriool
verzamelriool
visriool

Groen
heesters
gazon
haag
bos
trapvelden
bodembedekkers
bosplantsoen
ruw gras
vaste 13
planten
Langeland Krimpen aan den IJssel
groenvlakken

Fietsroutes
Hondenlosloopzones
Primaire route
hondenlosloopzone

Strooiroute
strooiroute

Secundaire route
Recreatieve route

Voorzieningen senioren
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Afvalcontainers

seniorenwoningen

GFT & restafval

supermarkt

PMD & milieupark

zitgelegenheid

restafval (ondergronds)

gevaarlijke oversteek

Langeland Krimpen aan den IJssel
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Avond

Ochtend

Hittestresskaart
< 0.2 C
0.2 - 0.4
0.4 - 0.8
0.8 - 1.2
1.2 - 1.6
1.6 - 2.0

Zonnestand in Langeland

Middag

Hittestresskaart

De hittestresskaart laat zien welke delen van de stad relatief gevoelig zijn voor temperatuurstijging. Het type oppervlak en de
aanwezigheid van schaduw zijn bepalend voor de mate van hittestress. Aanwezigheid van veel verhard oppervlak verhoogt de
gevoelstemperatuur en daarmee de hittestress, terwijl aanwezigheid van groen deze verlaagt.
https://maps.nrc.nl/hitte-eilanden/hitte.html

Indicatie water op straat
< 5 cm

Verdeling van de windrichting in jaar (%)
Dichtstbijzijnde weerstation is Beverwaard
bron: https://www.windfinder.com/windstatistics
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5-10 cm
> 10 cm

3 | Klimaat
Naast ruimtelijke en sociale aspecten levert ook het klimaat een
belangrijke bijdrage aan een prettige en gezonde leefomgeving. Het
klimaat is een laag die aan de analyse wordt toegevoegd, zodat met
het klimaat ook daadwerkelijk ontworpen kan worden.

3.1 Huidige klimaat in Langeland

Microklimaat
Nederland heeft een zeeklimaat. Ons gematigde klimaat
wordt sterk beïnvloed door de zee en dit zorgt ervoor dat de
temperatuursverschillen tussen zomer en winter relatief klein zijn.
Maar op microniveau bestaat ons land uit veel verschillende klimaten.
Koele bossen, hete steden, winderige pleinen. Deze microklimaten
worden bepaald door onder andere bebouwings(structuur), aan- of
afwezigheid van vegetatie en hoeveelheid verharding.
De hittestresskaart laat het verschil in microklimaat in Krimpen
aan den IJssel zien. In de polder is relatief koel. Op plekken met
bebouwing en verharding is het warmer. Ten opzichte van andere
wijken is Langeland relatief koel. Dit heeft een aantal oorzaken.
Vegetatie
Langeland is een groene wijk. De bomen in de buurt houden het
onderliggend maaiveld koel. Bovendien evapotranspireren planten
waardoor de warmte wordt afgevoerd en de lucht wordt gekoeld.
Ventilatie
De wind komt voornamelijk uit het zuiden. Deze brengt koele lucht
vanuit de polder de wijk in.
Albedo
Het noordelijk deel van de wijk is warmer. Hier hebben we te maken
met het zogenaamde albedo-effect. Materialen nemen straling op.
Hoe meer straling opgenomen wordtdoor een oppervlak en hoe
minder het reflecteert, hoe warmer dat oppervlak wordt. In het
noordelijk deel van de wijk is meer bebouwing en verharding. Er
wordt hier dus meer straling -en dus warmte- opgenomen.
Wind
De heersende windrichting in Krimpen aan den IJssel is zuid. Deze
wind brengt over het algemeen milde temperaturen met zich mee.
Hitte
Als de buurt gedurende enkele dagen overdag sterk opwarmt kan
zij ‘s nachts steeds slechter de warmte afgeven. Er ontstaan hitteeilanden. Het verschil tussen de temperatuur van het buitengebied
met Langeland is beperkt. Minder dan 7 nachten per jaar komt
de temperatuur boven de 20 oC. Tussen de 3-6 dagen komt de
temperatuur overdag boven de 30 oC (bron:klimaateffectatlas).
Neerslag
De neerslag die valt infiltreert voor een klein deel in de bodem en
wordt voor een groot deel via de riolering afgevoerd. Bij hevige
neerslag kan het zijn dat er een deel van het water niet goed kan

worden afgevoerd. Dit water zal op straat komen te staan. In de
huidige situatie betreft het verdund afvalwater waar mensen en
dieren mee in contact komen.

Droogte
Door de hoge grondwaterstanden en een bodem die water goed
vasthoudt zal het effect van droogte in de wijk minimaal zijn.

Op de kaart ‘Indicatie water op straat’ is te zien dat op veel plekken
in de wijk wateroverlast kan ontstaan. De kaart is mogelijk een
aantal jaren oud. Het kan zijn dat door recente ophogingen de
kaart voor enkele plekken in de wijk de werkelijkheid niet (meer)
weergeeft. Op doorgaande wegen kan water op straat overlast
veroorzaken voor hulpdiensten.

Bodemdaling en zetting
De bodemdaling en zetting gaan door. De mate van zetting is
mede afhankelijk van keuzes bij de reconstructie van de openbare
ruimte (aanlegniveau, materialisatie en drainage). Daarnaast is er
sprake van een reguliere bodemdaling. Deze zal onafhankelijk van
buitenruimtekeuzes, ongeveer één decimeter zijn tot 2050.

3.2 Klimaatverandering

Toename hitte
De temperaturen nemen zomers toe en vergroten het hitteeilandeffect in Langeland. Het te verwachten verschil tussen
Langeland en het buitengebied is niet bekend, maar het aantal
nachten met temperaturen boven de 20 oC zal toenemen van minder
dan 7 nachten naar meer dan twee en een halve week.

Ons klimaat verandert. Onze winters worden natter en gedurende
de zomermaanden valt tijdens piekbuien extreem veel neerslag.
Tegelijkertijd neemt het aantal zomerse regendagen af, waardoor
verdroging dreigt. Stijging van de temperatuur is vooral merkbaar in
de steden. Overdag warmen zij sterk op en ‘s nachts zijn zij minder
in staat hun warmte af te geven en ontstaan er hitte-eilanden. De
opwarming van de stad heeft negatieve effecten op het welbevinden,
de gezondheid, het concentratievermogen en de arbeidsproductiviteit
van de bewoners.

3.3 2050: Wat kunnen we verwachten
in Langeland?

Op basis van de huidige kennis over het klimaat heeft het KNMI een
aantal klimaatscenario’s opgesteld. Een klimaatscenario geeft de
verwachting weer hoe het toekomstige klimaat in Nederland eruit zou
kunnen zien. Uitgaande van scenario WH kunnen we voor de buurt
het volgende verwachten (bron:klimaateffectatlas).
Overstroming
Vanuit de rivieren bestaat overstromingsrisico. Zeespiegelstijging
verhoogt de waterstanden waardoor de kans op dijkdoorbraken
toeneemt. Ook door de toename van kortstondige, maar extreme
neerslag neemt het risico op overstroming van rivieren toe. Het
lang(er) vasthouden van regenwater kan het risico op overstroming
van rivieren door neerslag verkleinen. Door het lage peil ten
opzichte van NAP is de overstromingsdiepte tussen 2,5-5m. Om de
overstromingskans te verkleinen worden dijken verhoogd. Dit is een
taak van regionale en nationale overheden.

3.4 Conclusie
De
•
•
•
•

(plaatselijke) kwetsbaarheden in de toekomst voor de wijk zijn:
overstromingsrisico
hitte
hemelwateroverlast
bodemdaling en zetting

De klimatologische veranderingen voor Langeland zijn niet urgent,
maar wel iets om rekening mee te houden voor de de toekomst.
Inrichtingskeuzes die nu worden gemaakt kunnen de negatieve
gevolgen van klimaatverandering verminderen of juist versterken.
De maatregelen die in Langeland worden genomen maken niet alleen
de wijk toekomstbestending, maar kunnen ook bijdragen aan een
robuuster en klimaatbestendiger watersysteem voor heel Krimpen
aan den IJssel. Door bijvoorbeeld neerslag langer in de wijk vast te
houden worden andere kwetsbare gebieden ontlast.

Toename wateroverlast
Door de piekbuien neemt de belasting op het riool sterk toe. Niet al
het hemelwater zal kunnen worden verwerkt en zal dus bovengronds
afstromen en mogelijk wateroverlast veroorzaken. Naar verwachting
is de kans op waterschade in de woningen beperkt. De woningen
zijn gefundeerd en zakken niet mee met de omgeving. Het water zal
stroomt buiten de woning naar het laagste punt. De grondwaterstand
blijft onveranderd hoog. Dit kan grondwateroverlast veroorzaken.

Langeland Krimpen aan den IJssel

17

Volwassen bomen

Versteende en afgesloten schoolpleinen

Materialisatie sluit niet aan op gewenste snelheid

Materialisatie sluit niet aan op gewenste snelheid

Zicht op het ommeland

Groene voor- en geveltuinen

Ernstige verzakkingen

Versteende tuinen

Groene ader door de wijk met speelgelegenheid

18

4 | Observaties
Door een aantal bezoeken aan Langeland, gesprekken met
de medewerkers van de gemeente Krimpen aan den IJssel en
Ingenieurs-bureau Krimpenerwaard en het doornemen van
documenten over de gemeente en de wijk, is een beeld ontstaan van
de wijk. Ons beeld wordt hier onder geschetst.

De doorgaande wegen in de wijk hebben een duidelijk onderscheid
in materialisatie en profiel. De doorgaande structuur is vanuit de
woongebieden goed bereikbaar. De combinatie van de verschillende
verkeersstromen op deze structuren is een punt van aandacht. Niet
overal is er voldoende veilige ruimte voor fietsers.

Wij zien een driedeling in de wijk. Er is een groot contrast tussen de
inrichting en de uitstraling van het bestaande gebied en de recente
nieuwbouw van de “Bloemenbuurt” (oostelijk van de Vijverlaan).
Een derde onderscheidend gebied betreft het eiland rondom de
Burgemeester Lepelaarsingel.

De basisscholen liggen in het groen op locaties die aantrekkelijk
zijn voor leerlingen. De omgeving is relatief rustig en de scholen
zijn omsloten door groen met goede routes voor langzaam verkeer.
Contrasterend is de bijna geheel verharde schoolpleinen met hoge
hekken rondom het schoolplein. De hekken passen niet bij de
veilige en vriendelijke uitstraling van de rest van het gebied. De
schoolpleinen zijn buiten schooltijden niet toegankelijk om te spelen.

De stijl van de jaren ’70 en ’80 zorgt ervoor dat de wijk, exclusief
het deel waar nieuwbouw is neergezet, een groene en zachte
uitstraling heeft. Er zijn veel tuinen aanwezig die de groene
uitstraling versterken. Er zijn zones die ruimte geven voor spelen en
de recreatieve routes zijn goed ontwikkeld. Bomen in de groenzones
zijn groot en volwassen en geven identiteit en historie aan de
verschillende plekken. De aanwezigheid van kunst in de openbare
ruimte voegt een dimensie toe die (onbewust) een verhogende
waarde heeft voor omwonenden. De nabijheid van primaire
voorzieningen, zoals basisscholen en supermarkten, zorgt dat de
wijk een fijne omgeving is voor jonge gezinnen en waar ouderen
bewoners lang kunnen blijven wonen.
Momenteel heeft de wijk een nette en verzorgde uitstraling.
Zwerfvuil, afval op straat en slecht onderhouden tuinen en woningen
komen maar zeer beperkt voor. Dit geeft een veilig en prettig gevoel
als je in de wijk bent. Het onderhoud van de openbare ruimte
gebeurt volledig door de gemeente. De openbare ruimte is qua
uitstraling en onderhoud weinig gevarieerd. Er zijn (nagenoeg) geen
plekken waar bewoners verantwoordelijkheid en invulling geven aan
de openbare ruimte.
De omvang van het aanwezige groen, met name de grotere bomen,
is een punt waar bewoners vaak verschillend naar kijken. De kwaliteit
en robuustheid van het groen wordt gewaardeerd. Aspecten als
bladval en schaduw zijn negatievere consequenties van het groen.
De woningvoorraad is enigszins uniform. De prijs van koopwoningen
ligt relatief hoog tot zeer hoog. Dit laatste is met name van
toepassing voor de Burgemeester Lepelaarsingel. Er zijn nog relatief
veel huurwoningen in de wijk. Er zijn in de wijk weinig daken
voorzien van zonnepanelen.
Kenmerkend voor de bouwstijl zijn de vele hofjes en bochtige
structuur. Dit zorgt ervoor dat het niet altijd even eenvoudig is
om jezelf te oriënteren als je in de wijk bent. Ook geeft dit op
sommige plekken het gevoel van onveiligheid. Achterpaden zijn
smal, schuttingen hoog en zichtlijnen ontbreken soms. Het soms wat
onoverzichtelijk parkeren op hofjes geeft een rommelige uitstraling.

Kunst in de openbare ruimte

Maaivelddaling is een kenmerkende eigenschap in de regio. De
hoogteverschillen tussen gefundeerde en ongefundeerde objecten
blijft een continue punt van aandacht. In de nieuw gerealiseerde
wooncomplexen, die zonder tuin aansluiten op de openbare ruimte,
zijn aansluitingen niet optimaal voor mindervaliden en geven een
beeld van achterstand. Omdat veel woningen in de originele bouw
een voortuin hebben, is het hoogteverschil tussen dorpel en openbare
ruimte opgelost in de tuin. De ene bewoner kiest voor een getrapte
en de andere voor een geleidelijke overgang.
De omgeving rondom de Burgemeester Lepelaarsingel heeft een
andere uitstraling dan de rest van de wijk. Dit wordt veroorzaakt
door de grote huizen, verder van de straat af, op ruimte kavels. Er
is veel groen aanwezig in de tuinen en openbare ruimte. De unieke
uitstraling wordt versterkt doordat de straten in asfalt zijn uitgevoerd
en trottoirs ontbreken. Ook het parkeren op eigen terrein gebeurt
hier regulier, waardoor er minder auto’s in de openbare ruimte
zichtbaar zijn.
De afstand tot het landelijk gebied vanuit de wijk is kort. Dit
zorgt ervoor dat bewoners dicht bij hun woonomgeving te
kunnen recreëren. Ook een aantal sportverenigingen en een
volkstuinencomplex zijn gelegen op loop- en fietsafstand.

Hoven met vage inrichting en onaantrekkelijke speeltoestellen

Krimpen aan den IJssel kent qua bevolkingssamenstelling relatief
veel oudere mensen. Ook in Langeland is dit niet anders. De
bevolking is verouderd ten opzichte van zo’n 15 jaar geleden. De
verhuisbewegingen in Langeland zijn relatief beperkt; de huidige
bewoners wonen er graag. Het stimuleren dat ouderen langer
zelfstandig thuis wonen is een ontwikkeling die gaande is. Dit
betekent dat ook de komende jaren de bevolkingssamenstelling van
Langeland ouder wordt. Interventies op korte termijn in relatie tot de
demografische ontwikkeling in Langeland zijn niet voorzien.

Brede watergangen
Langeland Krimpen aan den IJssel
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Legenda
Gebiedsontsluitingsweg Vijverlaan
Gebiedsontsluitingsweg Populierenlaan
Wijkontsluitingsweg
Populierenlaan/Fresia
Straten
Groene ader
Eerste orde groenstructuur
Water
Huis en tuin
Hoven
Fiets- en wandelroutes
Basisschool
Winkels en horeca
Cultuur, sport en recreatie
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5 | Visie
Om tot een helder en begrepen ontwerp te komen is een algemene
visie op de wijk van belang. De visie geeft de belangrijkste structuren
en plekken in de wijk weer. Het is een abstractie van alle voorgaande
informatie, de huidige situatie, wensen van bewoners en
gemeentelijk beleid. Daarnaast zijn in losse kaders nog wat
overdenkingen opgenomen.

>> Gebiedsontsluitingsweg Vijverlaan
De Vijverlaan is de entreeweg voor de wijk (50km/u). Het heeft een
eenvoudige en heldere vormgeving. Een continue bomenrij begeleidt
de weg. De bereikbaarheid en faciliteiten bij de bushaltes worden
verbeterd, zodat deze voor eenieder toegankelijk zijn. Gedacht kan
worden om de bus frequenter te laten rijden en de ritprijzen te
verlagen om het autogebruik en -bezit in de wijk te verminderen.
Voor fietsers zijn fietsstroken op de weg aangebracht. Bij hevige
regenval dient deze weg bereikbaar te blijven voor hulpdiensten.
De weg wordt dan ook enkele centimeters hoger gelegd dan de
omgeving. Om de hitte in de wijk niet verder op te laten lopen wordt
het asfalt uitgevoerd met een lichte kleur. De weg wordt afgekoppeld
van het gemengde riool en in eerste instantie wordt het hemelwater
afgevoerd naar een watergang of groen, daarna op technische
voorziening (hemelwaterriool, kratjes, etc.). De Vijverlaan is voor
iedereen toegankelijk, bereikbaar en is valveilig. De weg en trottoir
worden goed verlicht en er zijn zitgelegenheden om even uit te
rusten.
Materialisatie
• lichtgekleurd asfalt in de rijbaan
• boomsoorten met korte omlooptijd
• gebruik van licht ophoogmateriaal
• standaard verlichtingsarmaturen met LED
• bomen, heesters, gazon, extensief gras
• bushaltes met fietsnietjes, zitgelegenheid, dynamische
informatievoorziening

>> Gebiedsontsluitingsweg Populierenlaan

Door de wijk en de groene ader snijdt de ontsluitingsweg
Populierenlaan (50km/u). Het heeft een eenvoudige en heldere
vormgeving. Voor fietsers zijn fietstroken op de weg aangebracht.
Momenteel wordt geparkeerd op de fietsstroken. Het is wenselijk om
de fietsstroken vrij te houden van geparkeerde auto’s. Gedacht kan
worden aan aparte parkeerplaatsen of parkeren in de groenstrook
op een grasverharding. Om de hitte in de wijk niet verder op te laten
lopen wordt het asfalt uitgevoerd met een lichte kleur. De weg wordt
afgekoppeld van het gemengde riool en in eerste instantie wordt
het hemelwater afgevoerd naar een watergang of groen, daarna op
technische voorziening (hemelwaterriool, kratjes, etc.). De Vijverlaan
is voor iedereen toegankelijk, bereikbaar en is valveilig. Het
sportcentrum wordt via de Populierenlaan ontsloten. Bij reconstructie
dienen de verenigingen en eigenaar van het sportcentrum als
stakeholder bij de plannen te worden betrokken.

Klimaatverandering

Materialisatie
• lichtgekleurd asfalt in de rijbaan
• gebruik van licht ophoogmateriaal
• standaard verlichtingsarmaturen met LED

>> Wijkontsluitingsweg Populierenlaan/Fresia

De Populierenlaan en Fresia vormen de hoofdontsluiting van de wijk
(30km/u). Door een eenvoudige en heldere vormgeving wordt de
oriëntatie in de wijk verbeterd. Een continue bomenrij begeleidt de
weg. Onduidelijk is of de huidige bomen bij de reconstructie (deels)
kunnen blijven staan of dat alle bomen vernieuwd moeten worden.
De weg wordt uitgevoerd in elementenverharding bij een profiel wat
past bij een 30km/u gebied. Er worden zoveel mogelijk lichtgekleurde
materialen en verhardingen toegepast om de temperatuur niet
verder te laten stijgen. De weg wordt afgekoppeld van het gemengde
riool en in eerste instantie wordt het hemelwater afgevoerd
naar een watergang of groen, daarna op technische voorziening
(hemelwaterriool, kratjes, etc.). De verhardingen worden hoger
aangelegd dan het omliggende groen. Bij hevige neerslag blijft de
weg dan zolang mogelijk bereikbaar voor hulpdiensten. Langs de weg
ligt een doorgaand trottoir voor een veilige doorgang door de wijk.
Bij de reconstructie dienen bewoners langs de weg bij de plannen
betrokken te worden.
Materialisatie
• elementenverharding
• boomsoorten met korte omlooptijd
• gebruik van licht ophoogmateriaal
• bomen, heesters, gazon, extensief gras
• standaard verlichtingsarmaturen met LED

>> Straten

Elk buurtje binnen de wijk kent een eigen architectonische uitstraling.
De woningen en tuinen zorgen voor afwisseling. De inrichting van
de openbare ruimte wordt eenvoudig gehouden. Er wordt gestreefd
naar een zo’n groen mogelijke inrichting. In principe wordt overal
elementenverharding toegepast. De Burgemeester Lepellaarssingel
kan hier een uitzondering op vormen en kan worden uitgevoerd
in asfalt. In de straten geldt dat de auto te gast is. Het profiel en
de uitstraling worden hierop aangepast. De straten zijn veilig en
aantrekkelijk voor fietsers en voetgangers. Overbodige verhardingen
worden verwijderd en omgezet naar groen. Er zijn voldoende
parkeerplekken. De parkeerplekken worden zo vormgegeven dat
bij afname van de vraag deze eenvoudig omgezet kan worden naar
een andere inrichting. Bij centrale parkeerplaatsen voorzieningen
aanbrengen om eenvoudig laadpalen neer te zetten. Parkeerplaatsen
voor deelauto’s zijn dicht bij de woningen gesitueerd. Elektrisch
rijden en deelauto’s in de wijk worden gestimuleerd.

Het klimaat verandert. En als we de nadruk leggen op
neerslag gaat het meer en heftiger regenen. Omdat in
Krimpen aan den IJssel het water niet vanaf een berg
naar beneden stroomt, moet dit water lokaal worden
verwerkt. Maar hoever ga je? Wat is acceptabel? Wie
bepaalt de norm? En wat is het effect van constante
bodemdaling? Complicerend is dat klimaat per
definitie onvoorspelbaar is; niet op hoofdlijnen, maar
wel op de extremen.
Het is in Langeland niet realistisch om te zeggen dat
er nooit overlast of schade mag optreden als gevolg
van hevige neerslag. Wat een manier is om naar de
opgaven te kijken, is vanuit een risicobenadering;
risico = kans x gevolg. Heel simpel vertaalt komt
het erop neer dat als het een beetje regent er geen
overlast mag zijn op straat. Maar waar kies je voor?
Dezelfde uitgangspunten als in het verleden, met een
doorkijk naar klimatologische ontwikkeling. Dit komt
neer op 30 mm in één uur voor Langeland.
Regent het meer of harder, dan is het niet doelmatig
om alles lokaal te verwerken zonder overlast.
Systemen worden duur als deze voor incidentele
gebeurtenissen zijn gedimensioneerd. Regenwater op
straat en de openbare ruimte mag voorkomen. Als het
harder regent is schade in woningen of infrastructuur
niet te voorkomen. De grens is hierbij gesteld op
een neerslag van 74 mm in een uur. Dit betreft een
statistische frequentie van 1x per 250 jaar, op basis
van het verwachte klimaat van 2050. Daarnaast
kunnen bewoners, op de meest kritische plekken,
ook verstandige keuzes maken op hun eigendom. Op
plekken waar risico’s relatief groot zijn, moet naast
het beperken van de kans, ook aandacht zijn voor
maatregelen die de gevolgen beperken en het herstel
bevorderen.
Bovenstaande
ontwerpcriteria
zijn
richtlijnen.
Pragmatische invulling op basis van beschikbare
ruimte of onderbouwing van de mate van overlast
en schade, kan zorgen voor bijgestelde keuzes. Het
ontwerp moet zowel op de nieuwe situatie invulling
geven aan de ambities, als ook over een periode van
20 tot 30 jaar, waarbij het maaiveld naar verwachting
enkele decimeter is verzakt.
Het niet (alleen) afhankelijk zijn van het rioolsystemen
en de onderhoudstoestand van kolken, vraagt om een
bewuste inrichting van de openbare ruimte. Overtollig
neerslag stroomt (ook) oppervlakkig af naar lager
gelegen groenzones. Deze zijn gedraineerd en zorgen
voor een vertraagde afvoer naar oppervlaktewater.
Dit zorgt dat tot in de haarvaten van het watersysteem
op een robuuste invulling wordt gegeven aan
veranderende klimatologische omstandigheden.

Het groen is verzorgd en bestaat uit bomen, heesters en gazon.
Bomen worden bij voorkeur geplaatst in groen (niet in verharding).
Bij reconstructie van de straten dienen de aanliggende bewoners en
woningbouwcorporatie bij de plannen te worden betrokken.
Langeland Krimpen aan den IJssel
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Energie
De wijze dat we in Nederland met energie omgaan
moet drastisch anders! Afgesproken is dat Nederland
in 2050, 80 tot 95% minder broeikasgasemmissie
heeft ten opzichte van 1990. Dit is een opgave dit
groot is, en ook op wijk- en buurtniveau een plek moet
hebben. 2050 lijkt ver weg, maar is iets meer dan 30
jaar vooruit. Veel investeringen in netwerken hebben
een langere economische en technische levensduur
dan deze periode…...
Maar wat is verstandig? Aan de bron energie besparen
brengt ons tot een reductie van ongeveer 30%. En als
we kernenergie uitsluiten, betekent dat 80% van de
gebruikte energie hernieuwbaar moet zijn. En ook in
de woningvoorraad van Langeland!
En wat kost dat dan? Om een woning CO2-neutraal
te maken, moet een woning van het gasnet. De te
verwachten gemiddelde investering is minimaal €
30.000 per woning. Kopers en huurders gaan hier
alleen in mee als de investering rendeert. Maar als de
jaarlijkse gasrekening met € 1.000 per woning omlaag
gaat, is de investering pas in dertig jaar terugverdiend.
Die horizon is veel te ver, en bovendien langer dan de
levensduur van de noodzakelijke installaties.
Dus wat gaan we doen? Er werd veel gesproken over
het draagvlak voor de energietransitie onder burgers.
Die is er niet, ook omdat het momenteel een te
technische exercitie is. Voor een groter draagvlak is
het nodig een verhaal te brengen dat breder gaat dan
alleen de energietransitie. Dat lukt door het vraagstuk
te integreren met zaken als voedsel, comfort in de
woning en mobiliteit. Met een bredere benadering
sluit je aan op de belangen en leefwereld van burgers.
De renovatie van Langeland is daarvoor het moment!
Een bottom up aanpak alleen zal echter nooit de
gewenste versnelling brengen. De energietransitie
moet in hoge mate van bovenaf worden aangestuurd.
Een optie is om nu vast te leggen welke buurten op
welke datum van het gas af gaan. Er gaat bij veel
bewoners paniek ontstaan: ‘zit ik dan opeens in de
kou?’.
Om bewoners mee te krijgen in de ontwikkeling
en te ontzorgen, is op wijkniveau een strak proces
nodig om energieplannen te maken, waarbij de
bewoners nauw betrokken zijn. In het plan worden
alternatieven ontwikkeld, waaruit de bewoners
uiteindelijk zelf kunnen kiezen: regel ik het zelf of sluit
ik aan bij een collectieve voorziening? De gemeente
neemt in dit proces het voortouw; de burgers hebben
geen inspraak maar zeggenschap. In deze aanpak
worden de wijk en de regio de niveaus waarop de
energietransitie wordt georganiseerd: overheden,
bedrijven en burgers werken hier samen aan nieuwe
oplossingen en nieuwe business modellen.
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De straten lenen zich uitstekend voor zelfbeheer door bewoners.
Dit zou door de gemeente actief gestimuleerd kunnen worden. De
straten worden afgekoppeld van het gemengde riool en in eerste
instantie wordt het hemelwater afgevoerd naar een watergang of
groen, daarna op technische voorziening (hemelwaterriool, kratjes,
etc.). Eigenaren van panden die grenzen aan het openbare gebied
worden gevraagd de regenpijpen af te zagen. In principe staat
er geen water op het straat. Het omliggende groen wordt enkele
centimeters lager aangelegd.
Materialisatie
• elementenverharding (Burgemeester Lepellaarssingel eventueel
asfalt)
• standaard verlichtingsarmaturen met LED
• bomen, heesters, gazon
• gebruik van licht ophoogmateriaal

>> Groene ader

Door de wijk loopt de groene ader. Deze ader verbindt functies
en langzaam verkeerroutes binnen en buiten de wijk. De groene
ader wordt opgewaardeerd. Hier is ruimte voor verbijzondering en
afwisseling. Het krijgt een groene, parkachtige uitstraling. Er kan
intensief gespeeld worden. Alle speelvoorzieningen in de wijk worden
hier geconcentreerd. Er is ruimte voor bewegen en ontmoeten.
De groene ader is aantrekkelijk voor elke leeftijd. De groene ader
wordt vanuit het midden van de wijk opgerekt naar de randen van
de wijk. Dit betekent voor sommige straten (Orchidee, Hyacint en
Linde) een aanpassing van de openbare ruimte om de langzaam
verkeerroutes meer ruimte te geven. In de groene ader is ruimte
voor meerdere (gestapeld) functies. Het idee is om deze functies
zo flexibel mogelijk in te richten, zodat bij een veranderende vraag
of bevolkingssamenstelling de inrichting gemakkelijk aangepast
kan worden aan de wensen van de bewoners. In de groene ader
kunnen verschillende activiteiten geprogrammeerd worden (bv.
natuureducatie, kunststof schaatsbaan, kamperen in je eigen wijk,
wekelijkse wandeling). Ook kan gedacht worden aan een pluktuin,
moestuin, bbq-plek, kunstroute of visplek. Eventueel kan een
afgeschermd hondentoilet worden toegevoegd. Hoogteverschillen
maken de groene ader nog aantrekkelijker en kunnen gebruikt
worden als speelaanleiding, geleiding en bufferen van hemelwater. De
groenzones worden zodanig ingericht dat het hemelwater structureel
hier naar afstroomt. Daarna kan het eventueel afstromen op een
technische voorziening (hemelwaterriool, kratjes, etc.). Eigenaren
van panden die grenzen aan het openbare gebied worden gevraagd
de regenpijpen af te zagen. Overbodige verhardingen worden
verwijderd.

In de groene ader zijn gescheiden fiets- en wandelroutes. De routes
sluiten naadloos aan op de routes buiten de wijk. Dit betekent dat
sommige oversteekplaatsen verschoven worden. De routes zijn
veilig, overzichtelijk en houden rekening met thermisch comfort
(beschaduwde en zonnige wandelroutes).
Door een diverse beplanting en het aanbrengen van nestgelegenheid
wordt de biodiversiteit van het gebied vergroot. De vleermuisroute
wordt in stand gehouden door zoveel mogelijk bomen te behouden.
Bij de reconstructie dienen bewoners uit de wijk, de scholen,
het sportcentrum, de kerk, senioren en kinderen bij de plannen
betrokken te worden.
Materialisatie
• vlakke, gladde verharding op fietspaden
• boomsoorten met lange omlooptijd
• bomen, fruit- en notenbomen, heesters, vaste planten, gazon,
voorjaarsbollen
• bijenvriendelijke beplantingen
• trimparcours
• variatie in speeltoestellen en -aanleidingen (Plug & Play),
speelplekken ‘groeien mee’ met de leeftijdsontwikkeling in de
wijk
• nestkastjes, bijenhotels, vogelhuisjes, vleermuiskasten

>> Eerste orde groenstructuur

De groenstructuur van de eerste orde is een robuuste
gemeentelijke groenstructuur met recreatieve routes. Het groen
heeft een natuurlijke uitstraling. Langeland sluit op verschillende
zijden aan op deze groenstructuur. De aansluitingen van de
langzaamverkeerroutes vanuit de groenstructuur op de wijk is
momenteel niet optimaal. Deze aansluitingen worden verbeterd
en veilig gemaakt voor wandelaars en fietsers. Door de groene
verbinding met de wijk te verbeteren wordt ook het ecologische
netwerk vergroot. In de groenstructuur bevindt zich een
hondenuitlaatzone. Gedacht kan worden om een trimparcours aan
te leggen. Om ouderen te stimuleren naar buiten te gaan worden
de paden in de groenstructuur rolstoeltoegankelijk gemaakt en
worden zitgelegenheden langs de paden toegevoegd. Er worden
diverse soorten beplantingen aangeplant om de kwetsbaarheid tegen
ziekten en plagen te verminderen. Exoten worden op natuurlijke
wijze verwijderd. Bij reconstructie dienen natuurorganisaties als
stakeholder bij de plannen te worden betrokken.
Materialisatie
• bomen, bosplantsoen, extensief gras, stinzebollen
• inheemse beplantingen
• geen verlichting

>> Water

Naast groen is ook water een belangrijke drager in de wijk. Het water
wordt zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt. Zitgelegenheden worden
geplaatst om over het water uit te kijken. Om de waterkwaliteit en
de biodiversiteit te vergroten worden de oevers natuurvriendelijk
aangelegd met op enkele plekken plas-draszones. De oevers
kennen een ecologisch maaibeheer. Langs het water staan verspreid
staande grote bomen met een natuurlijke uitstraling. Water biedt
ook spannende speelmogelijkheden. Langs en op het water worden
speelaanleidingen toegevoegd, zoals vlonders, visplekken en een
waterspeelplek. Exoten worden op natuurlijke wijze verwijderd.
Bij reconstructie dienen natuurorganisaties en het waterschap als
stakeholder bij de plannen te worden betrokken.
Materialisatie
• boomsoorten met lange omlooptijd
• bomen, bosplantsoen, extensief gras, oeverbeplantingen en
waterplanten
• langs wegen en paden 1m gazon
• bijenvriendelijke beplantingen
• vlotten, waterspeelplek, vlonders, visplekken, zitgelegenheden

>> Huis en tuin

Een fijne wijk kan de gemeente niet alleen maken. Bewoners
en eigenaren (woningbouwcorporatie) worden gevraagd actief
mee te doen. Het beeld in de wijk kan vriendelijker en groener
worden door de aanleg van groene erfafscheidingen (in plaats van
schuttingen). Door de (kop)gevels te laten begroeien wordt het
beeld zachter. Bewoners worden verleid tot aanleg van groene tuinen
en geveltuinen, aanbrengen van zonnepanelen, tot vergroenen
van de platte daken, tot isoleren van de woning, hergebruiken van
hemelwater, overstappen van ‘gas’ naar all-electric. Bewoners wordt
gevraagd om het afval nog beter te scheiden zodat in de toekomst het
afval geld op kan leveren. Door de grote diversiteit in tuinen kunnen
tuinen een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de wijk. Er
zijn immers zoveel verschillende beplantingen en materialen in de
tuinen aanwezig. Door het aanbrengen van nestkastjes, bijenhotels,
vogelhuisjes kan de biodiversiteit nog verder vergroot worden. De
gemeente gaat actief aan de slag om bewoners te verleiden en te
stimuleren op eigen terrein maatregelen te nemen. Dit doet zij door
kennis en middelen beschikbaar te stellen. Ook onderzoekt zij wat
de mogelijkheden zijn voor een wijkenergiecoörperatie, tuincoach en
woningcoach. Eigenaren wordt gevraagd om bij een bui ca 50% van
het hemelwater op eigen terrein op te vangen en dit later vertraagd
af te voeren naar openbare riolering.
De toegankelijkheid van de woning vanuit het openbare gebied is
een belangrijk thema voor ouderen en mindervaliden. De gemeente
besteedt extra aandacht aan goede aansluitingen naar privaat gebied.

>> Hoven

Verscholen tussen de woningen liggen de hoven. Momenteel
kennen veel van deze hoven een vage inrichting van verharding,
onaantrekkelijk groen en saaie speeltoestellen. De speeltoestellen
worden uit de hoven verwijderd. Het spelen vindt dadelijk
primair plaats in de groene ader. De hoven kunnen gebruikt
worden als ruimtes voor waterberging of eenvoudig groen.
Overbodige verhardingen worden verwijderd. De hoven worden
afgekoppeld van het gemengde riool en in eerste instantie wordt
het hemelwater afgevoerd naar een watergang of groen, daarna
op technische voorziening (hemelwaterriool, kratjes, etc.). De
hoven worden in principe eenvoudig vormgegeven. Als bewoners
geïnteresseerd zijn om een hof zelf te onderhouden kan het naar
wens van de bewoners worden ingericht. Bij reconstructie wordt
samen met de aanliggende bewoners invulling gegeven aan de
hoven.
Materialisatie
• standaard verlichtingsarmaturen met LED
• gebruik van lichtgekleurde verhardingen en materialen

>> Fiets- en wandelroutes

De wijk kent doorgaande fiets- en wandelroutes. Momenteel
sluiten niet alle routes goed op elkaar aan. Dit wordt verbeterd.
De aansluitingen worden helder en veilig vormgeven. In principe
worden de fiets- en wandelpaden van elkaar gescheiden, zodat
de verschillende gebruikers geen hinder van elkaar ondervinden.
De fiets- en wandelpaden hebben door de hele wijk dezelfde
vormgeving. Alle paden worden verhard voor een goede
toegankelijkheid voor jong en oud. Naast de wandelpaden worden
bankjes geplaatst, zodat ouderen kunnen rusten. Er wordt
rekening gehouden met het thermisch comfort van de gebruikers.
Er zijn beschaduwde en onbeschaduwde routes door de wijk.
Bij reconstructie wordt samen met ouderenorganisaties en de
Fietserbond nagedacht over de vormgeving van de paden.
Materialisatie
• vlakke, gladde verharding op fietspaden
• verharde wandelpaden
• routes in de wijk: dynamische verlichting in avond, geen
verlichting in de nacht
• routes in de eerste orde groenstructuur: onverlicht
• zitgelegenheden

Mobiliteit
Een parkeerplaats voor de eigen auto is wat belangrijk
wordt gevonden door bewoners. Vanuit één of
meerdere auto’s per woning is parkeren vaak één
van de belangrijkste items bij reconstructie van de
openbare ruimte. Maar is dit ook de toekomst? Zeer
waarschijnlijk niet.
Het bezit van een auto verandert naar de beschikking
over mobiliteit. Het belang van een eigen auto voor
de deur, die meer stilstaat dan rijdt, wordt vervangen
door concepten die flexibeler zijn en minder ruimte
vragen in de openbare ruimte. Er zijn minder plekken
nodig voor het parkeren van auto’s.
Gecombineerd met een andere ontwikkeling, de
zelfrijdende auto, ontstaat er een andere dimensie. Op
afroep komt er een “mobiliteitsconcept” voorrijden.
Dit betekent dat het fysiek in de straat aanwezig
zijn van auto’s niet meer nodig is. Op centrale
parkeerterreinen, aan de rand van kernen, wachten
de mobiliteitsconcepten op een aanvraag. Op een
enkele oldtimer na, zijn geparkeerde auto’s uit het
straatbeeld verdwenen.
In een wijk als Langeland kunnen concepten van
de toekomst goed een plek krijgen. In het parkeren
wordt een ontwikkelstrategie gevolgd, die aansluit
bij maatschappelijke en technische ontwikkelingen.
Vanuit de huidige reconstructie blijft het aantal
parkeerplaatsen gelijk of neemt het in bepaalde
buurten af. Vervolgens is er een strategie die elke
5 jaar, ongeveer 10% van de parkeerplaatsen
“teruggeeft” aan de buurt. Hiermee ontstaat krapte
vanuit huidige concepten, en worden toekomstige
ontwikkelingen gestimuleerd. Na 25 jaar is het aantal
parkeerplaatsen gehalveerd. Dit is een goed moment
om te bepalen of er een versnelde afbouw nodig is, of
dat er gekozen wordt voor de nieuwe norm van 0,6
parkeerplekken in de wijk per woning.

Langeland Krimpen aan den IJssel

23

Beter oud worden
Onze kijk op ouder worden en ouderen is de laatste
jaren sterk veranderd. De wijze waarop we wonen,
welzijn en zorg vormgeven heeft een omslag gemaakt.
Langer thuis, eigen regie, vitaliteit, wederkerigheid
en zingeving zijn woorden die hierbij vaak worden
genoemd. Gezamenlijk staan voor de uitdaging om op
een andere manier om te gaan met ouder worden in
onze maatschappij.
Om beter oud te worden zijn er een aantal leidende
principes, die aangeven wat belangrijk is bij ouder
worden en omgaan met ouderen in een kwetsbare
positie. We onderscheiden
vijf leidende principes:
1. Zeggenschap. Het gaat om zélf keuzes kunnen
maken, ongeacht leeftijd, ziekte, beperking
of sociaaleconomische status. Hierbij zijn de wensen
van ouderen met betrekking tot het persoonlijke
welbevinden leidend en staan eigen regie, participatie
en betrokkenheid centraal.
2. Menswaardigheid. De woonsituatie, ondersteuning
en zorg voor ouderen dient menswaardig te zijn.
Waardigheid is zorgvuldige zorg en ondersteuning
voor ouderen, gericht op behoud van autonomie
en zelfregie en geleverd vanuit een respectvolle
bejegening.
3. Wederkerigheid. Ouderen hebben recht op zorg en
ondersteuning, maar ook een verantwoordelijkheid
om te zorgen voor eigen gezondheid en voor hun
omgeving; daarbij is een balans tussen geven
naar vermogen en ontvangen naar behoefte het
uitgangspunt.
4. Zingeving. Ouderen kunnen zelf zoeken naar de
betekenis, het doel en het nut van het leven en van het
ouder worden zelf. De oudere staat daarbij centraal
en bepaalt zijn eigen doel(en), als een uniek individu
dat niet gereduceerd wordt tot patiënt.
5. Kwaliteit en doelmatigheid. Kwalitatief goede
zorg en ondersteuning sluit aan op de persoonlijke
behoeften van ouderen en is toegankelijk, effectief en
doelmatig.
De visie op de openbare ruimte van Langeland
gaat óók over hoe om te gaan met oudere mensen
in Langeland. Niet alles is direct relevant voor de
openbare ruimte, maar er zijn zeker veel raakvlakken
waarin de ontwikkeling en beheer van de openbare
ruimte een significant verschil kunnen maken in het
beter oud worden in Langeland.

>> Basisschool

De basisscholen zijn in of aan de groene ader gelegen. Momenteel
zijn de scholen en de schoolpleinen van de groene ader afgekeerd
door hoge hekken. De pleinen zijn na schooltijd niet toegankelijk.
De scholen worden weer onderdeel van de groene ader. Het groen
wordt een ‘verlenging’ van het schoolplein. De schoolpleinen worden
van versteende ruimtes omgevormd naar aantrekkelijke groene
schoolpleinen. Het komen verblijfsruimtes die aangenaam zijn voor
ieder kind om te spelen, zitten en kijken. Buiten schooltijd kunnen de
pleinen gebruikt worden om te spelen.
De scholen worden hét voorbeeld voor kinderen en ouders om
je eigen woning en omgeving te verbeteren. Hemelwater wordt
opgevangen (en hergebruikt) en vertraagd afgevoerd op groen,
water of technische voorziening. De platte daken worden vergroend
en er worden zonnepanelen aangebracht. Overbodige verhardingen
worden verwijderd en regenpijpen afgezaagd. Er worden
beschaduwde en zonnige plekken ingericht voor thermisch comfort.
Er worden lichtgekleurde verhardingen en materialen toegepast.
Bij reconstructie wordt samen met de scholen, ouder en kinderen
invulling gegeven aan de plannen.
Materialisatie
• speelgelegenheid, groene inrichting
• bomen, heesters, gazon, vaste planten, voorjaarsbollen

>> Winkels en horeca

De openbare ruimte rond de winkels en horeca is onaantrekkelijk
en saai. De ruimte is vaak verhard (veel parkeerplaatsen) en er is
weinig groen. Het sluit niet aan op het beeld in de rest van de wijk.
Deze plekken worden door veel wijkbewoners bezocht. Hier ligt
een kans om de boodschap van vergroenen en verduurzamen uit
te dragen. Door de aansluitingen op de fiets- en wandelpaden in de
wijk te verbeteren worden bewoners gestimuleerd om wandelend
of op de fiets deze plekken te bezoeken. In de openbare ruimte zijn
zitgelegenheden aanwezig zodat ouderen kunnen uitrusten.
Elektrisch rijden wordt gestimuleerd door parkeerfaciliteiten met
laadpalen dicht bij de winkels te plaatsen. Wellicht dat boven
de parkeerplaatsen zonnecollectoren geplaatst kunnen worden.
Eigenaren worden verleid tot aanleg van zonnepanelen en vergroenen
van de platte daken. Het thermisch comfort wordt verbeterd door
het vergroenen van de openbare ruimte en zonnige en beschaduwde
plekken in te richten. Overbodige verhardingen worden verwijderd.
De openbare ruimte worden afgekoppeld van het gemengde
riool en in eerste instantie wordt het hemelwater afgevoerd
naar een watergang of groen, daarna op technische voorziening
(hemelwaterriool, kratjes, etc.). Bij reconstructie wordt samen met
ondernemers en ouderenorganisaties invulling gegeven aan de
plannen.
Materialisatie
• bomen, heesters, gazon, vaste planten, voorjaarsbollen
• 10% van de parkeervakken wordt ingericht met een laadpaal
• lichtgekleurde verhardingen en materialen
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>> Cultuur, sport en recreatie

De voorzieningen liggen in de groene ader, maar momenteel
‘onttrekken’ zij zich eraan. Hier ligt een kans om de buurt nog
meer bij deze gebouwen te betrekken. De voorzieningen kunnen
meer bijdragen aan de buurteconomie, zoals voor gebruik als
vergaderruimte, feestlocatie of plek van bezinning. De daken van
deze gebouwen voorzien van zonnepanelen en groene daken is een
voorbeeld voor de wijk. Ook kunnen de gebouwen en voorzieningen
aantrekkelijker worden ingepast in het groen. De buitenzijde van
de sportzaal zou gebruikt kunnen worden als klimmuur of worden
vergroend. De (openbare) ruimte kan multi-functioneler worden
ingericht. Wanneer de parkeerplaatsen niet gebruikt worden, kunnen
deze dienen als speelplek. Ook deze gebouwen en voorzieningen
kunnen als voorbeeld dienen voor de buurt om je eigen woning en
leefomgeving te verbeteren. Hemelwater wordt opgevangen (en
hergebruikt) en vertraagd afgevoerd op groen, water of technische
voorziening. De platte daken worden vergroend en er worden
zonnepanelen aangebracht. Overbodige verhardingen worden
verwijderd en regenpijpen afgezaagd. Er worden beschaduwde
en zonnige plekken ingericht voor thermisch comfort. Er worden
lichtgekleurde verhardingen en materialen toegepast. Bij
reconstructie wordt samen met de verenigingen en eigenaren
invulling gegeven aan de plannen.
Materialisatie
• bomen, heesters, gazon, vaste planten, voorjaarsbollen
• lichtgekleurde verhardingen en materialen

>> Van visie tot resultaat!

De in deze visie beschreven route naar een attractieve en
toekomstgerichte inrichting van de wijk Langeland is helder en
concreet. Maar beelden zeggen meer dan woorden. Zoals eerder
benoemd is de visie het kompas waar de komende jaren op gevaren
kan worden. De op de volgende pagina’s gepresenteerde principe
inrichtingen van de openbare ruimte vormen als het ware de
mogelijke eindbestemming.

Van producten naar diensten

Rol van bewoners

We maken stappen naar een meer duurzame
samenleving. Circulariteit en duurzaamheid zijn
daarbij belangrijke drijfveren. In het denken over de
openbare ruimte, is de huidige stand van zaken vrij
traditioneel. We zitten een lichtmast neer, welke een
aantal jaar meegaat, en na de technische of financiële
levensduur, is er ruimte om deze voor een nieuwer
model te verkopen. Dit betekent dat keuzes voor
nu, in materiaal en energie, decennia lang in stand
blijven. Om de ontwikkeling naar een duurzame
samenleving te versnellen moeten we op een andere
manier keuzes maken!

Degene die gebruik maken van de openbare ruimte
van Langeland, zijn voornamelijk de mensen die
er wonen. We weten wie dit zijn en willen graag
hun mening, inbreng en, of verantwoordelijkheid
in relatie tot de openbare ruimte. Dit is eenvoudig
opgeschreven, maar complex in de praktijk. Het al
dan niet succesvol zijn van het betrekken van de
omgeving, is van verschillende factoren afhankelijk.

In de openbare ruimte zetten we geen lichtmasten
neer met lampen, maar we gaan licht inkopen.
Openbare verlichting is een dienst wordt, waarbij de
klant (de gemeente) alleen geïnteresseerd is in de
optimale dienstverlening. De dienstverlener is gebaat
is bij weinig productie (lage kosten) en het bieden van
de meest optimale service tegen een zo laag mogelijke
prijs. Als er technologische of maatschappelijke
ontwikkelingen zijn, zal de dienstverlener deze
eerder introduceren, om een hoger serviceniveau te
kunnen bieden. En deze redenatie gaat ook op voor
speeltoestellen; het gaat niet over het toestel, maar
over het gebruik van de plek, in de context van de
(veranderende) omgeving. Door slim te meten en
monitoren, big data, worden optimale afwegingen
gemaakt ten aanzien van het benutten van de
openbare ruimte.
Maar blijft dit goed gaan? Is een contract van 10 jaar
voor verlichting en speeltoestellen dan wenselijk.
Of moeten er andere vormen van samenwerking
ontstaan tussen overheid en bedrijfsleven.
Is de groene openbare ruimte als dienst te beschrijven.
Ja, afspraken over de lengte van het gras en uitstraling
van struiken zijn mogelijk. Voor bomen en andere
planten die tijd nodig hebben om te ontwikkelen, en
levende organismen zijn, is niet minder eenvoudig.
Verder denkend is het introduceren van de diensten
gezondheid, veiligheid en bereikbaarheid een optie.
Dit zijn integrale thema’s die afstemming vragen.

Het besef moet er zijn dat bestaande woonwijken een
context hebben. Een sociale context van de mensen
die er wonen, de gehanteerde normen en waarden
en de wijze hoe naar de overheid in het algemeen,
en de gemeente in het bijzonder wordt gekeken. Ook
zijn er routes en structuren in de wijk die faciliterend
zijn aan bereikbaarheid, veiligheid en beleving. De
huidige inrichting van wijken is veelal een keuze
van het verleden; parkeernormen uit het verleden of
gewenste ruimte voor groen en sporten, sluit vaak
niet aan bij de behoeften van nu. Vanuit deze context,
willen we met elkaar samen invulling geven aan de
wijk.
Als burgerparticipatie ingezet wordt om burgers
zeggenschap te geven over hun eigen fysieke
leefomgeving, zal je als overheid ook nadrukkelijk
de grenzen van die zeggenschap moeten aangeven.
De zeggenschap van de een mag niet ten koste
gaan van de zeggenschap van de ander. Maar nog
belangrijker: er zijn gezamenlijke, publieke belangen
die gewichtiger zijn dan het belang van de individuele
burger. Het tegengaan van klimaatverandering
bijvoorbeeld, of een samenleving waarin gelijke
kansen worden nagestreefd. Dus juist het geven van
het recht aan burgers om zelf te beslissen, vraagt
dat de gemeente scherp aangeeft waarvoor wel een
overheid nodig is. Burgerparticipatie werkt niet als
iedereen (of een klein groepje) over alles iets mag
vinden, maar vraagt om een duidelijk afbakening tot
waar die zelfbeschikking gaat.

Langeland Krimpen aan den IJssel
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PRINCIPE INRICHTING WIJKONTSLUITINGSWEG

Fresia
De wijkontsluitingsweg kenmerkt zich door het
tonronde-profiel voorzien van een klinkerverharding.
Er is een minimaal aantal straatkolken aanwezig, deze
zijn allemaal op het drainage riool aangesloten of lozen
direct op het oppervlaktewater. Daar waar het kan loopt
het hemelwater direct via verlaagde banden ook naar
het oppervlaktewater.
Hier is de oever wat verlaagd en voorzien van een
kruidenrijke vegetatie. Goed voor de bijen en andere

inspecten en het biedt ruimte aan het water.
De langsparkeerstrook is voorzien van grasbetontegel.
Hierdoor wordt er al hemelwater afgevoerd, voordat het
naar het oppervlaktewater afstoomd.
De woningen zouden voorzien kunnen worden met
zonnepanelen en regentonnen. Met een spouwmuur
isolatie kan er bij dit type woningen veel energie
bespaard worden.
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Bestaand profiel
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0

-0.1

8
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1.
2.

Groenstrook met hoge sierwaarde.
Parkeren op trottoirniveau zorgt voor een
betere afstroming van het hemelwater.
Daarnaast zorgt het voor een ruimer ogend
trottoir.

3.
4.

Vuilwater riool
Drainage riool waarop de straatkolken en
daken zijn aangesloten.

5.

Klinkerverharding

7.

Laadpaal.

10.

Regenton

13.

Zonnepanelen

6.

Verlaagde band zorgt voor de afvoer van
hemelwater naar het oppervlaktewater.

8.

Openbetontegels

11.

Autodelen

14.

Funadatie van lichtophoog materiaal

9.

Kruidenrijke vegetatie is goed voor de biodiversiteit en insecten. Daarnaast zorgt het
voor de opname van hemelwater.

12.

Spouwmuurisolatie

15.

Nieuwe boom, open gaten in rijen herstellen

16.

Overwinterplaatsen voor bijen en hommels

17.

LED verlichting

onderwerp

datum

PARKEREN 2m

formaat

19.01.18 A3
CONCEPT ONTWERP
Nieuwe donkere klinkers,
vakken aangeduid met P-tegel.

ADVIES- EN ONTWERPBURO VOOR DE LEEFOMGEVING

Rijwielpadband als scheiding
DORPSSTRAAT 22 | 2935 AC
OUDERKERK A/D IJSSEL
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PRINCIPE INRICHTING GROENE AS

Orchidee
De groene as door de wijk is vrij van auto’s,
waardoor het een uitgelezen route is om de buurt te
verlevendigen.
Het doorlopende pad wordt een klimaat pad met
allerlei speelse aanduidingen in thermoplast op het
asfalt om plekken te duiden en informatie te geven.
Langs de route zijn afwisselend speelvoorzieningen en
zit mogelijkheden. Verdere programmering en ontwerp
nader te bepalen.
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1.
2.

Groenstrook met hoge sierwaarde.

3.

Kruidenrijke vegetatie is goed voor de biodiversiteit en insecten. Daarnaast zorgt het
voor de opname van hemelwater.

4.

Groene muur door beplanting

5.

Zonnepanelen

6.

Iets verdiept maaiveld om hevige regenbuien
op te vangen. Na de regen wordt eht water
vertraagd afgevoerd richting oppervlakte water
en / infiltratie in de bodem.
Informele speelvoorzieningen

7.

Regenton

8.

Klimaatpad met speelse aanduidingen
met thermoplast van wat er allemaal te
beleven is.

9.
10.
11.

Circulaire bank gemaakt van het hout
van bomen uit de gemeente.
LED verlichting
Verschillende vlonderpaden zorgen
voor een extra beleving.

onderwerp
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PRINCIPE INRICHTING BUURT ERF

Oleander
Het buurterf is een relatief smalle ruimte die
vrij functioneel wordt ingericht. Hemelwater en
oppervlaktewater worden gescheiden afgevoerd van
het vuilwater.
Met zonnepanelen en regentonnen kunnen inwoners
zelf een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.
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1.

Zonnepanelen

3.

Vuilwater riool

5.

Funadatie van lichtophoog materiaal

2.

Goot

4.

Drainageriool

6.

Regenton

5.

LED verlichting
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PARKEREN 2m
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?

???

PRINCIPE INRICHTING HOFF

Oleander-Anjelier
er e.a.
Langeland kent vele besloten hofjes,
es, zoals
chting en
deze. Allemaal met een eigen inrichting
gebruik.
Wat zou de inrichting volgens u kunnen
worden?

?

?

Bestaand profiel

onderwerp

datum

PARKEREN 2m
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CONCEPT ONTWERP
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PRINCIPE INRICHTING WOONSTRAAT

Tulp
De groene ruimte biedt daarnaast de mogelijkheid
voor informeel spelen. De auto’s staan geparkeerd op
open betontegels, zodat hier ook makkelijk water kan
infiltreren en het bijdraagt aan het groenbeeld. Ook
staan er op diverse plaatsen laadpalen voor elektrische
auto’s.

Door het verdiepen van het grasveld wordt een
infiltratieplek gemaakt voor het hemelwater. Het water
uit de openbare ruimte en van de woningen wordt
via open goten hiernaar toe geleid. Met een overstort
wordt voorkomen dat het water te hoog komt te staan
bij een flinke bui. Met beplanting welke geschikt is voor
dit milieu wordt er meer kleur en fleur aangebracht.
Dit verhoogt de attractieve waarde en is goed voor
insecten, zoals bijen.
De bomen staan los gestrooid in het groen en in een rij
tussen de parkeerplaatsen.
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1.

Groenstrook met incidentele
speelvoorzieningen en infiltratie voor
oppervlakte water, voorzien van passende
beplanting met hoge sierwaarde.

2.
3.

Verlaagde band zorgt voor de afvoer van
water.

4.

Informele speelvoorzieningen.

5.

Gevarieerde beplanting geschikt voor
afwisselend droge en vochtige milieu’s.
Afkoppelen daken.

6.

Meer eenheid en herkenbaarheid door een
heldere keuze in het toepassen van bomen.
Losgestrooid in de groenzone, in een rij bij
de parkeerplaatsen.

7.

Waterpasserende verharding met voldoende
bergingscappaciteit (NTB)

8.

Openbetontegels.

9.

Laadpaal.
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