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Topografiekaart, 1960

1 | Inleiding

Aanleiding
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft de taak zorg te dragen 
voor goede openbare ruimte in haar wijken. In het kader daarvan 
gaat momenteel bijzondere aandacht uit naar de wijk Oud-Krimpen. 
Veel woningen in de wijk Oud-Krimpen zijn niet onderheid en zijn 
daardoor – net als het openbare gebied – naar een lager niveau 
gezakt dan dat zij in het verleden zijn aangelegd. Dit gegeven, 
gecombineerd met de huidige klimaatverandering waardoor we te 
maken krijgen met steeds zwaardere regenval én de relatief geringe 
hoeveelheid oppervlaktewater in Oud-Krimpen, zorgt ervoor dat 
het klimaat- en toekomstbestendig maken van de wijk een forse 
uitdaging biedt.

De gemeente Krimpen aan den IJssel grijpt de opgave rondom 
klimaatadaptatie aan als een kans om de wijk toekomstbestendig 
te maken op meerdere domeinen. Om nader inzicht te krijgen in 
de situering van en de kansen in Oud-Krimpen is dit visiedocument 
opgesteld. Dit document analyseert enerzijds de huidige staat 
van de wijk, en benoemt anderzijds kansen en bedreigingen voor 
de toekomst. Hierin blijft het accent liggen op de noodzaak voor 
klimaatadaptatie.

Leeswijzer
Deze rapportage kent een structuur waarbij als eerste hoofdstuk 
2 context biedt van de wijk Oud-Krimpen. Hoofdstuk 3 beschrijft 
en analyseert vervolgens de stedenbouwkundige kenmerken van 
Oud-Krimpen. Hoofdstuk 4 gaat verder in op aspecten rondom 
het milieu van de wijk. Daarna beschrijft hoofdstuk 5 hoe de wijk 
op verschillende manieren gebruikt wordt. Hoofdstuk 6 staat in 
het teken van klimaat, waarin het klimaat in Oud-Krimpen wordt 
geanalyseerd maar ook vooruit wordt gekeken naar de toekomst en 
welke klimaatadaptieve maatregelen daarin mogelijk en noodzakelijk 
zijn. Hoofdstuk 7 staat stil bij de sociale kenmerken van de wijk. 
Hoofdstuk 8 documenteert de resultaten van ons veldwerk in de wijk 
in de vorm van foto’s en interviews. 

In hoofdstuk 9 worden alle aspecten bij elkaar gebracht in de visie, 
waarin op vele thema’s lijnen naar de toekomst van Oud-Krimpen 
worden uitgezet. Er wordt afgesloten met een doorkijk naar deze 
toekomst (hoofdstuk 10) en een bronnenlijst, ter verantwoording van 
de oorsprong van dit document.

Topografiekaart, 1990

Topografiekaart, 1930
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2 | Context

2.1 Situering
Krimpen aan den IJssel is sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw 
enorm gegroeid. Echter is Oud-Krimpen een wijk die ruim vóór die 
tijd is ontstaan. Hiermee is de wijk een bijzonder en karakteristiek 
deel van de gemeente, waarbij de wens bestaat dit erfgoed te 
koesteren. Oud-Krimpen is een vrij grote wijk, waarbinnen ongeveer 
1.000 woningen vallen. Het is gesitueerd in het westen van Krimpen 
aan den IJssel. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door 
de Hollandsche IJssel, deze vormt ook de gemeentegrens met 
Capelle aan den IJssel. Aan de oostzijde grenst het gebied aan 
de wijk Kortland en het centrum van Krimpen aan den IJssel. Aan 
de zuidzijde grenst het plangebied aan de Industrieweg. Aan de 
westzijde vormt de Sliksloot de grens, aan de overzijde van dit water 
bevindt zich het bedrijventerrein Stormpolder.

2.2 Historie Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel ligt in de westpunt van de Krimpenerwaard. 
Het is een gebied dat al eeuwen ingeklemd ligt tussen twee 
rivieren, de Hollandsche IJssel en de Lek, die vanaf de achtste 
eeuw hun huidige bedding volgen. Krimpen was in het verleden een 
ander woord voor rivierbocht. Met de toevoeging ‘aan den IJssel’ 
onderscheidt het dorp zich van de buurgemeente Krimpen aan de 
Lek.
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. 
Historische geschriften maken melding van het feit dat Krimpen aan 
den IJssel in 1630 vijftig huizen telde met in totaal tweehonderd 
inwoners. Het dorp bleef eeuwenlang een agrarische samenleving 
met in 1946 zo’n 6.550 inwoners. De mensen woonden voornamelijk 
langs de IJssel- en Lekdijk. Ook stonden er huizen in de tot 1855 
zelfstandige gemeente Stormpolder.  
De groei van Krimpen aan den IJssel is op gang gekomen met de 
bouw van de Algerabrug. Na de watersnoodramp van 1953 werd het 
eerste Deltawerk gerealiseerd met de bouw van de stormvloedkering 
in de Hollandsche IJssel. De vaste oeververbinding van Krimpen aan 
den IJssel kon in 1958 in gebruik worden genomen. Hiermee was 
een directe verbinding met Capelle aan den IJssel en Rotterdam 
gevormd. De woningbouw breidde zich hierdoor vervolgens in een 
snel tempo uit over het hele grondgebied van de gemeente. Eerst 
werd de polder Kortland volgebouwd, daarna volgde de polder 
Langeland. In 1995 is de woningbouw begonnen in de nieuwe en 
laatste woonwijk Lansingh-Zuid. Deze wijk is inmiddels gereed. 
Daarmee is Krimpen aan den IJssel nu uitgegroeid tot een gemeente 
met ongeveer 30.000 inwoners.

2.3 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.

Observatie

Vanuit noordwestelijke richting heeft 
Oud-Krimpen een zeer markante en 
beeldbepalende entree: de Algerabrug. Bij 
het betreden van de wijk vanuit westelijke 
of noordelijke oriëntatie valt direct op 
dat het gebied binnendijks ligt. De diepe 
landschappelijke ligging is goed zichtbaar 
ten opzichte van de dijklichamen. Vanaf de 
dijklichamen zijn er goede zichtlijnen langs 
de contouren van de wijk. 

Het landschap in de wijk wordt vormgegeven 
door de bebouwingsstructuur die hier 
doorgaans vanaf het begin van de twintigste 
eeuw is aangebracht. 

Het historische karakter wordt zichtbaar 
door de vele cultuurhistorische elementen. 
De woningen verraden een rijke geschiedenis 
door de aanwezigheid van oude ornamenten, 
zoals gevelstenen met bouwjaren.

De historie is ook te zien in de kwaliteit van 
de woningen. Deze zijn niet onderheid en 
hebben al een hoge leeftijd. De verouderde 
status wordt zichtbaar door de  oude 
kozijnen, scheuren in de gevels en zichtbare 
zettingen die vaak terugkomen bij het 
observeren van de woningen in de wijk. 
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3 | Stedenbouwkundig

3.1 Bebouwingsstructuur
Het gebied Oud-Krimpen wordt gekenmerkt door vooroorlogse 
bebouwing, de wijk is grotendeels voor 1950 gerealiseerd. De 
verkaveling wordt sterk bepaald door de smalle kavels en sloten uit 
het oorspronkelijke landschap. In de wijk is dit terug te vinden in een 
reeks lange rechte straten met smalle profielen en lange zichtlijnen. 
De woningen zijn vooral traditioneel van karakter met een lage goot 
en gebouwd als vrijstaande of als twee-onder-een-kapwoning. De 
wijk ligt aan weerszijden van de provinciale weg. De ruimtelijke 
structuur van de wijk vertoont veel vooroorlogse kenmerken. Zo is de 
wijk niet gedimensioneerd voor (veel) autoverkeer. Er is ontworpen 
op langzaam verkeer, wat terug te zien is in de afwisselende profielen 
van de straten. 

3.2 Functies
Wonen
Oud-Krimpen is voornamelijk als woonwijk ontworpen, en dit 
is het ook gebleven. Veel voorkomende typen woningen zijn 
eengezinswoningen, herenhuizen, vrijstaande woningen, twee onder 
een kap woningen en geschakelde woningen. Oud-Krimpen kent 
geen hoogbouw of appartementenbouw. Opvallend aan de historische 
ontwikkeling van de gebouwde omgeving in Oud-Krimpen is dat er 
veel sociale projecten zijn geweest. Zo zijn er vanaf 1919 in opdracht 
van de woningstichting 115 sociale huurwoningen in de Tuinstraat 
gebouwd. In 1920 is Rustoord gebouwd; één van de eerste tehuizen 
voor ouderen in Nederland. In 1921 is De Deining geopend: een 
verenigingsgebouw voor arbeiders- en kunstverenigingen. In de 
Waalstraat verschenen in 1926 een aantal woningen voor sociaal 
kwetsbaren, toen aangeduid als de ‘‘maatschappelijk ontoelaatbare 
gezinnen’’. De bebouwing die voor Oud-Krimpen het meest 
kenmerkend zou worden verscheen tussen 1919 en 1939: aan de 
Kortlandstraat verschenen complexmatig gebouwde woningen, 
geïnspireerd door de tuinarchitectuur. Dit waren arbeidswoningen 
(twee-onder-een-kapwoningen met nok evenwijdig aan de straat) en 
middenstandswoningen (vrijstaand met nok haaks op de straat).

Bedrijven
Qua bedrijvigheid valt op dat er zich een cluster van autobedrijven 
bevindt onder en rondom de verhoogde C.G. Roosweg, aan de 
westzijde van de wijk. Verder bevindt zich een klein cluster van 
winkels in de zuidoostelijke hoek van de wijk, aan de Industrieweg. 
Relatief veel overige bedrijvigheid is te vinden in de vorm van 
eenmanszaken en B.V. ’s aan huis, versnipperd aanwezig door de 
hele wijk.

Horeca
De aanwezigheid van horeca is beperkt in Oud-Krimpen. Centraal 
geleden in de wijk bevinden zich enkele gelegenheden zoals een 
restaurant, een cafetaria en een bakker. Tevens vindt onder het 
viaduct van de C.G. Roosweg wekelijks een versmarkt plaats.

Maatschappelijk
De wijk kent ook maatschappelijke voorzieningen: er zijn 4 
kinderopvangcentra en er is een kerk.

3.3 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.

Oud-Krimpen heeft een rechtlijnige opzet, met een verkaveling haaks 
op de IJsseldijk. De ruimte voor openbaar groen is beperkt. 
In woonstraten zijn veel bomen in verharding aanwezig. Door 
ouderdom, slechte groeiplaatsen en achteruitgang in conditie zullen 
deze de komende jaren uitvallen.  

De wijkontsluitingsweg de Noorderstraat kenmerkt zich door 
oude platanen die een belangrijke begeleidende en herkenbare 
groenstructuur vormen. Naast de Noorderstraat zijn de bomen 
en bosschages langs de Dr. W.M. Blomsingel, als ook tussen de 
Algerabrug / CG Roosweg en de Rotterdamseweg, betekenisvol als 
begeleidende groenstructuur. 

3.4 Waterstructuur
Oud-Krimpen grenst aan een dijkring, maar is geheel binnendijks 
gelegen. Aan de noordkant grenst het plangebied aan de Hollandsche 
IJssel. In de buurt van de westzijde van Oud-Krimpen ligt de 
Sliksloothaven, en ten zuiden van het gebied ligt waterpartij De Waal. 
In het plangebied is één watergang aanwezig: de Weteringsingel. 

In het verleden waren achter veel van de woningen in Oud-Krimpen 
afwateringsgreppels aanwezig. Door verbouwingen en het realiseren 
van schuren achter de woningen zijn deze nagenoeg allemaal 
verdwenen. Ook de verharding van de relatief grote achtertuinen 
zorgt voor een verslechterde waterstructuur in Oud-Krimpen. Veelal 
werden deze grote achtertuinen in het begin van de negentiende 
eeuw als moestuin gebruikt.

De ambitie van het in 2017 opgestelde Stedelijk Waterplan is het 
realiseren van een zo goed mogelijk functionerend watersysteem, 
het versterken van het waterbewustzijn, een goede waterkwaliteit 
en het afstemmen van het watersysteem op de gebruiksfuncties. 
Een belangrijk onderdeel hiervan is grondwater. Dit onderwerp 
komt nader aan de orde in het hoofdstuk Milieu. Het aangaan van 
de opgave en en het uitvoeren van maatregelen inzake (grond)
water gebeurt in een samenwerking tussen de gemeente en het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK).

Observatie

Oud-Krimpen is een wijk die dorps beleefd 
wordt. Dit komt door een combinatie van een 
suburbane woningtypologie en een speelse 
ruimtelijke opzet met over het algemeen de 
uitstraling die hoort bij een woonerf.

Er zijn in de wijk veel vrijstaande woningen 
op relatief kleine percelen, grenzend aan 
een overwegend breed straatprofiel waarin 
de aanwezige verharding dominant is.

De Noorderstraat en de Weteringsingel 
kenmerken zich door de aanwezigheid van 
statige groenstructuren met volwassen 
bomen. Door de openheid van het profiel, 
in de Weteringsingel ook vanwege de 
watergang, hebben deze plekken een 
prettige beleving.

In de kleinere straten en woonerven is 
het groen versnipperd aanwezig. Hier zijn 
bomen en perkjes zelden omlaag gebracht 
tot op maaiveldniveau, maar zijn deze in 
verhoogde kantopsluitingen ondergebracht.
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3.5 Verkeersstructuur
De verkeersstructuur van Krimpen aan den IJssel is sterk gericht op 
auto’s, onder andere vanwege de locatie van de hoofdvoorzieningen 
en het feit dat Krimpen aan den IJssel een forensengemeente is. Veel 
inwoners uit de gehele Krimpenerwaard gebruiken de auto om naar 
het werk te gaan.

Autoverkeer
De belangrijkste doorgaande weg, die dwars door Oud-Krimpen 
loopt, is de C.G. Roosweg met wegnummer N210. Dit is de 
provinciale weg richting Rotterdam en Schoonhoven die loopt via de 
Algerabrug. Vanwege de dimensionering en de hoogte waarop de 
weg de wijk kruist (om te kunnen aantakken op de Algerabrug) is 
deze weg zeer dominant in het wijkbeeld. Het is tevens de enige weg 
in Oud-Krimpen die buiten de bebouwde kom valt.

De C.G. Roosweg speelt ook een rol in de beleving van de wijk. Het is 
een zeer drukke weg omdat een groot deel van de bewoners gebruik 
maakt van deze weg voor werk, school en bovengemeentelijke 
voorzieningen. De Algerabrug vormt hierin een knelpunt, waardoor 
het verkeer er bijna elke dag vast staat. Door de gemeente Krimpen 
aan den IJssel, de gemeente Capelle aan den IJssel, de Stadsregio 
Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat wordt 
voortdurend gezocht naar oplossingen om de doorstroming te 
verbeteren. De IJsseldijk is een andere doorgaande weg in de wijk. 
Deze is gesitueerd langs de noordzijde van het gebied. De IJsseldijk 
dient vooral als verbinding met Ouderkerk aan den IJssel in oostelijke 
richting en de Lekdijk met Krimpen aan de Lek in zuidelijke richting. 
De gebiedsontsluitingswegen in Oud-Krimpen zijn de Noorderstraat, 
de Rotterdamseweg en de Industrieweg. Deze wegen zijn 50 
km/h-wegen. Al het overige gebied in Oud-Krimpen valt in een 30-
km zone. De wegen hierin zijn erftoegangswegen of woonerven, 
waarmee woningen en andere functies te bereiken zijn. Op deze 
wegen geldt een maximumsnelheid van 15 km/h.

Openbaar vervoer
Krimpen aan den IJssel is goed te bereiken met het openbaar 
vervoer. Via de C.G. Roosweg kruisen diverse regionale buslijnen het 
plangebied. Deze buslijnen zijn van diverse vervoersaanbieders. De 
bussen rijden voornamelijk in de richting van de Krimpenerwaard en 
naar Capelsebrug, hier is aansluiting op het Rotterdamse metronet 
en met de stad Rotterdam.

Fietsverkeer
Doordat er maar één plek is waar fietsers vanuit de Krimpenerwaard 
richting Rotterdam/Capelle aan den IJssel de Hollandsche IJssel 
kunnen oversteken (de Algerabrug) is er sprake van een sterke 
bundeling van fietsers richting de brug. Hierdoor heeft het fietsbeleid 
van de  gemeente Krimpen aan den IJssel zich van oudsher 
sterk geconcentreerd op het faciliteren van deze routes. Een 
geconcentreerde bundel van fietsers kruist daarmee de wijk Oud-
Krimpen via het (vrijliggende) fietspad langs de N210/C.G. Roosweg. 
Dit is met circa 300 fietsers in het drukste kwartier de drukste 
fietsroute binnen de gemeente. 

Deze primaire fietsroute maakt deel uit van een netwerk dat o.a. 
doorloopt langs de zuidoostzijde van Oud-Krimpen, via de Nieuwe 
Tiendweg en de Industrieweg. Een andere primaire, vrijliggende 
fietsroute binnen Oud-Krimpen die onderdeel uitmaakt van dit 
primaire netwerk is het fietspad langs de Noorderstraat. 
De enige ontbrekende schakel in het plangebied van het primaire 
fietsnetwerk van Krimpen aan den IJssel is de Rotterdamseweg 
richting de grote kruising. 

Hier wordt de komende periode (2021/2022) een fietsstraat 
gerealiseerd.

Het denken over fietsen is sterk aan het veranderen. In tal van 
plannen en visies van de afgelopen jaren en van tegenwoordig zijn 
maatregelen opgenomen om het langzaam verkeer te stimuleren. 
Een goede ontsluiting voor het langzaam verkeer staat hier centraal 
in. Hierbij spelen naast de benoemde primaire fietsroutes ook 
secundaire fietsroutes een belangrijke rol. Secundaire fietsroutes 
zorgen ervoor dat fietsers binnen enkele honderden meters op een 
primaire fietsroute kunnen komen. In Oud-Krimpen zijn de Lekdijk 
en de Rotterdamseweg op dit moment de belangrijkste secundaire 
routes. Verder worden de aanwezige gebiedsontsluitingswegen en 
erftoegangswegen in de woongebieden als fietsroute gebruikt. Deze 
(kleinere) erftoegangswegen kennen een wisselend profiel, waardoor 
deze wegen minder geschikt zijn als hoogwaardige fietsroutes. 

Voetgangers
De gebiedsontsluitingswegen hebben vrijliggende voetpaden. De 
erftoegangswegen in Oud-Krimpen zijn, door de vooroorlogse 
stedenbouwkundige opzet met wisselende profielen, redelijk geschikt 
voor voetgangers. De dimensionering van de openbare ruimtes in de 
wijk nodigen immers niet uit om intensief gebruikt te worden voor 
gemotoriseerd verkeer; de uitstraling van deze woongebieden als 
woonerf sluiten aan bij mobiliteit te voet. De gebruiksvriendelijkheid 
van de trottoirs is in de actuele staat echter beperkt, omdat de 
toegankelijkheid niet optimaal is. In de praktijk bevinden zich 
namelijk vaak auto’s en bomen in de looproute van de trottoirs.

3.6 Riolering
In 2013 is door de gemeente specifiek gekeken naar de kwaliteit 
van het riool in Oud-Krimpen. Het grootste deel van de wijk heeft 
een gemengd rioolstelsel. Het riool is aangelegd eind jaren ‘40, 
begin jaren ‘50 van de vorige eeuw en heeft daarom de theoretische 
levensduur van 50 jaar bereikt. 

Uit de beoordeling van het functioneren en de technische staat van 
het riool volgt dat de technische levensduur van het riool in delen 
van de wijk onvoldoende is om nog een herstraatcyclus mee te 
kunnen. De keuze voor het al dan niet vervangen van de riolering 
hangt echter niet alleen af van de technische staat van het riool. 
Ook omgevingsfactoren waaronder niet onderheide bebouwing en 
bodemverontreiniging maar ook de benodigde klimaatadaptieve 
maatregelen zijn van invloed op de keuze voor vervanging dan wel 
alternatieven (relining).

3.7 Kabels en Leidingen
Wat betreft niet-gemeentelijke kabels en leidingen ligt verspreid door 
de wijk diverse ondergrondse infrastructuur van diverse partijen. 
Denk hierbij aan electriciteitskabels, gasleidingen en glasvezelkabels.

Observatie:

De verkeersstructuur op de grotere 
wegen oogt robuust. Zo heeft de 
Noorderstraat een breed profiel met 
fietsstroken. Ook de Lekdijk heeft een 
robuust ogend profiel.

Op de kleinere wegen, met name in de 
centrale kern van Oud-Krimpen en de 
woonerven, oogt de structuur rommelig. 
De openbare ruimte is vaak inconsistent 
ingericht waardoor rijbanen, plekken 
voor groen en plekken voor parkeren 
niet duidelijk van elkaar gescheiden zijn.

In de wijk worden ook de effecten 
zichtbaar van de ligging en de huidige 
status van riolering en afwatering. Door 
de mate van zetting in de wijk wordt 
schade aan niet-onderheide woningen 
zichtbaar. Daarnaast zijn er gemaaltjes 
in de wijk die als overstort vanuit 
de straten dienen op de aanwezige 
watergangen, ter voorkoming van 
wateroverlast. 
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4 | Milieu

4.1 Cultuurhistorische waarden en 
archeologie
Vanwege de lange historie die de wijk kent, heeft Oud-Krimpen een 
relatief rijke cultuurhistorie. Eén van de belangrijkste waarden is het 
dijklint van een rivierdijk van vóór 1850, die van noordwest naar 
zuidoost het plangebied kruist. Dit is een historisch landschappelijke 
lijn. Verder is  de Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel een 
beeldbepalend erfgoed. Dit Rijksmonument grenst aan de noordzijde 
van het plangebied, aldaar geleden in de Hollandsche IJssel. De 
hierop aangelegde Algerabrug is tevens een monument, fungerend 
als identiteitsdrager en oriëntatiepunt voor het omliggende gebied. 
Naast monumenten is er een aantal objecten c.q. gebouwen in Oud-
Krimpen die de bouwaanduiding ‘karakteristiek’ hebben gekregen. 
Het betreft hier een aantal woonhuizen en herenhuizen geleden 
aan de IJsseldijk, evenals enkele woningbouwcomplexen waaronder 
ouderenhuisvesting ‘Rustoord’ en inmiddels gesloten wijkgebouw 
‘De Deining’. Een hoge archeologische waarde is te vinden aan de 
noordgrens van het plangebied, waar zich in de stroomgordels kom- 
en geulafzettingen van de Hollandsche IJssel bevinden.

4.2 Natuurwaarden en ecologie
Krimpen is een groene gemeente. De aanwezige groenstructuren in 
Oud-Krimpen, onder andere langs de belangrijke ontsluitingswegen, 
zijn beeldbepalend en daarom van belang voor de identiteit van de 
wijk en heel Krimpen aan den IJssel. De natuurwaardenkaart laat 
zien waar zich in de gemeente waardevol groen bevindt en welke 
soorten planten en dieren op bepaalde plekken kunnen worden 
aangetroffen. Oud-Krimpen vormt geen onderdeel van een natuur- 
of groengebied met een beschermde status, zoals Natura 2000. De 
Hollandsche IJssel maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS)

Bomen
Bomen zijn van grote waarde voor de leefomgeving. In Oud-
Krimpen begeleiden bomen een groot aantal wegen binnen de 
bebouwde kom. Tevens zijn bomen van invloed op het leefklimaat. 
Door schaduwwerking, windkering en temperatuurmatiging dragen 
bomen bij aan een aangenaam woonklimaat. De gemeente wil 
daarom bomen een belangrijke plaats geven in de groenstructuur. 
Op basis van status en levensverwachting worden de bomen per 
straat ingeschaald naar investeringsbereidheid. Bestaande (gezonde) 
grotere bomen die een ophoging kunnen overleven zijn belangrijk om 
te behouden in het kader van klimaatadaptatie. Deze bomen zorgen 
voor een verkoelende luchtstroom (5°C tot 20°C minder warm), mits 
omgevingsvrije uitstroom.

Vaatplanten
De laanbeplanting, de bermen en groenstroken binnen het 
plangebied bieden groeiplaatsen aan de beschermde brede 
wespenorchis. In en langs de waterpartijen zijn naar verwachting 

groeiplaatsen van de beschermde zwanenbloem en dotterbloem 
aanwezig. Het ruige plantsoen in het plangebied biedt groeiplaatsen 
aan de beschermde grote kaardenbol. 

Vogels
In de parken, plantsoenen en groenstroken komen tuin- en 
struweelvogels voor. Hier zijn soorten als koolmees, roodborst, 
winterkoning en merel aanwezig. Spreeuw, huismus, gierzwaluw 
en kauw kunnen broeden in (de omgeving van) de bebouwing. 
De bomen bieden mogelijk nestgelegenheid aan de buizerd, kraai 
en grote bonte specht. De waterpartijen bieden leefgebied aan 
watervogels als meerkoet, wilde eend en waterhoen. 

Zoogdieren 
Het plangebied biedt geschikt leefgebied aan algemeen 
voorkomende, licht beschermde soorten als mol, egel, gewone 
bosspitsmuis, dwergspitsmuis, huisspitsmuis, veldmuis, bosmuis, 
rosse woelmuis, hermelijn, wezel, haas en konijn. De bomen en 
bebouwing kunnen plaats bieden aan vaste verblijfplaatsen van 
vleermuizen. De groenstroken en waterpartijen kunnen daarnaast 
fungeren als foerageergebied of onderdeel zijn van een migratieroute 
van vleermuizen.

Amfibieën 
Algemene amfibieën als bruine kikker, middelste groene kikker, 
kleine watersalamander en gewone pad zullen zeker gebruik zullen 
maken van het plangebied als schuilplaats in struiken, onder stenen, 
in kelders en als voortplantingsplaats in de waterpartijen. Zwaarder 
beschermde soorten zijn hier gezien de voorkomende biotopen niet te 
verwachten. 

Vissen 
De waterpartijen bieden waarschijnlijk leefgebied aan de matig 
beschermde kleine modderkruiper. Andere beschermde vissoorten 
zijn hier niet te verwachten. 

Overige soorten 
Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, geen beschermde reptielen 
en/of bijzondere insecten of overige soorten te verwachten in Oud-
Krimpen. Deze soorten stellen hoge eisen aan hun leefgebied; het 
plangebied voldoet hier niet aan.

4.3 Zetting en hoogteligging
Net als heel de Krimpenerwaard, heeft ook de wijk Oud-Krimpen te 
maken met bodemdaling. Grote delen van de openbare ruimte en 
private tuinen zijn afgelopen decennia verzakt. De woningen zijn 
grotendeels meegezakt omdat deze niet onderheid zijn. Op basis van 
deformatiemetingen (middels satellieten) is bepaald dat de zetting 
van de wegen in Oud-Krimpen in de periode 2009-2018 varieert 
tussen ca 2 mm en ca 6 mm per jaar.
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Voor de woningen varieert de zetting tussen 0 (onderheide woningen) 
en circa 7 mm per jaar (niet onderheide woningen). Als gevolg van 
de zettingen is het dorpelpeil van ca. 50% van de woningen lager 
dan het ontwerppeil dat voor woningen wordt gehanteerd. Bij deze 
woningen is de drooglegging minder dan 1 meter. Met name in de 
Noorderstraat, Tuinstraat en Waalstraat is sprake van laaggelegen 
woningen waarbij minimale dorpelpeilen zijn gemeten van -1,78 m 
NAP (drooglegging slechts 29 cm). 

Bij reconstructies is het gebruikelijk om de openbare ruimte weer 
terug te leggen op het originele niveau. Vooral de overgang van 
openbare naar private ruimte is hier een grote opgave, omdat de 
woningen zijn meegezakt. Dit vraagt dus niet alleen aanpassingen 
aan de tuinen (aansluiting voortuin op het trottoir) maar ook aan de 
woningen. Bij het ophogen van de wijk is tevens een aandachtspunt 
om de aanwezige bomen en het groen op de gewenste kwaliteit te 
behouden.

4.4 Bodem en grondwater
Oud-Krimpen is een kwetsbare wijk wat betreft het grondwater. 
Dit komt door de klei- en veenweidegrond, die opgebouwd is uit 
veenpakketten en laagjes klei die zijn afgezet door overstromingen 
van de Hollandsche IJssel in het verleden. Op een diepte van circa 
15 meter onder maaiveld is het pleistocene zand aanwezig. Er is 
een relatief hoge grondwaterstand, mede veroorzaakt door zetting 
van de bodem. Door de beperkte drooglegging is de ontwatering 
van zowel woningen als openbaar gebied klein en is de kans op 
grondwateroverlast op straat en in particuliere tuinen groot. Er is 
sprake van slecht doorlatende en zettingsgevoelige gronden. Met 
name de oudere bebouwing is gevoelig voor grondwateroverlast en 
-onderlast omdat deze woningen veelal zijn gebouwd met houten 
paalfunderingen. Bij veel water op straat is tevens de kans groot 
dat overtollig rioolwater tot afstroming komt naar laaggelegen 
woningen. De wijk vormt daarmee een aandachtsgebied voor 
grondwaterproblemen.

Het bestaande riool is mogelijk lek en werkt in dat geval drainerend. 
Bij rioolvervangingen wordt een waterdicht riool aangelegd. Dit zal 
betekenen dat de mogelijk drainerende functie van het huidige riool 
verdwijnt. Daartoe legt de gemeente bij rioolvervangingen standaard 
een drainageleiding mee. Deze leidingen vormen een robuust 
drainagestelsel. De gemeente vervangt stelselmatig de riolering en 
probeert hier kwetsbaarheden te verhelpen. De drainageleidingen 
bieden een stabiele waterhuishoudkundige situatie die beter 
bestand is tegen zware buien, omdat de door de drainage de 
grondwaterstand het niveau van het oppervlaktewater aanneemt. Uit 
de meetgegevens van het grondwatermeetnet blijkt dan ook dat het 
aanleggen van drainage bij rioolvervanging een positief effect heeft 
op de grondwaterstand. Lokaal kunnen de grondwaterstanden echter 
wel sterk verschillen. Dit komt door de heterogene bodemopbouw 
met klei en veen. Desondanks blijft op de meeste locaties de 
grondwaterstand binnen de door de gemeente gestelde grenzen. 
Tevens blijkt uit het grondwatermeetnet dat de grondwaterstand 
minder fluctueert dan voorheen.

4.5 Geluid
In de buurt van de wijk is een viertal industriële geluidszones 
aanwezig. Het gaat om de geluidszones Stormpolder, IJsselmonde 
Noordrand, De Zaag/De Noord en IJsseldijk. Hiervan is enkel het 
ten westen van Oud-Krimpen gelegen Stormpolder relevant: de 
geluidszone van dit bedrijventerrein reikt tot over de westrand 

Observatie:
Bewoners proberen zich goed aan te passen 
aan de veranderende omstandigheden. Zo 
hebben diverse woningen keerschotten bij de 
voordeur, om de woning te beschermen tegen 
waterschade wanneer er water op straat staat. 

De beleving van de wijk is rustig. Er is weinig 
(doorgaand) verkeer wat merkbaar is in de 
wijk, mede doordat de C.G. Roosweg de wijk 
verhoogt doorkruist. Omdat de toegang tot 
deze weg aan de rand van de wijk zit, ontlast 
dit de wijk met doorgaand verkeer. Dit is ook 
te merken aan de afwezigheid van geluid: de 
wijk wordt relatief geluidsarm beleefd.

van Oud-Krimpen. Het gebied tussen de Lekdijk en Tuinstraat is 
binnen de geluidszone gelegen. Tussen de woonbebouwing en het 
gezoneerde terrein is een strook met lichtere bedrijvigheid gelegen. 
In het woongebied dat is gelegen binnen de geluidszone zijn twee 
MTG-waarden van 55 dB(A) vastgesteld voor de adressen Lekdijk 43 
en 45. Dat betekent dat de gecumuleerde geluidsbelasting vanwege 
bedrijfsactiviteiten op het gezoneerde terrein Stormpolder, ook bij 
toekomstige ontwikkelingen, ter plaatse van deze beide woningen 
niet meer dan 55 dB(A) mag bedragen.

Los van de geluidscontouren van de industrieterreinen heeft Oud-
Krimpen ook te maken met geluidsbelastingen van gemotoriseerd 
verkeer. Het betreft hier dan met name het geluid dat is terug 
te leiden naar de C.G. Roosweg / N210. Deze provinciale weg, 
die de wijk voor een groot deel ongelijkvloers doorkruist op 
het talud richting de Algerabrug, kent een piekbelasting met 
betrekking tot geluid. Bewoners geven aan dat met name de 
diverse voegovergangen die de brugconstructie bevat bronnen van 
piekbelasting zijn. 



Visiedocument - Oud-Krimpen ‘Waterproof’ 17



18

5 | Gebruik

5.1 Spelen
In Oud-Krimpen zijn 8 plekken met speelvoorzieningen. De 
niet-omheinde speelvoorzieningen van schoolpleinen zijn hierin 
meegerekend. De aanwezige speelvoorzieningen zijn met name 
gericht op de jongste jeugd en is gesitueerd in de woongebieden. De 
speelaanleidingen zijn traditioneel en hebben een beperkte uitdaging.

De hoeveelheid openbare ruimte die echter tot spelen uitnodigt is 
redelijk beperkt, omdat er weinig open plekken zijn zoals parken, 
grasvelden en pleinen, waarmee ook informeel spelen wordt 
gestimuleerd. Plekken voor oudere jeugd en jong volwassenen om te 
sporten en ontmoeten zijn niet in de wijk aanwezig. De mogelijkheid 
tot vrijetijdsbesteding voor jong en oud op impliciete plaatsen, zoals 
op plekken in de groenstructuur, is daarmee in de huidige openbare 
ruimte relatief beperkt.

5.2 Parkeren
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft de ambitie om van 
Oud-Krimpen een aantrekkelijkere woonwijk te maken. Hieraan 
dient het parkeren ondersteunend te zijn. Dit betekent dat het 
aantal parkeerplaatsen voldoende moet zijn om aan de vraag te 
voldoen, zonder dat de leefbaarheid en de groene uitstraling worden 
aangetast. Oud-Krimpen is echter een oude woonwijk en is daarom 
ontworpen op basis van een parkeernorm die lager is dan wat het 
huidige autobezit aan parkeerruimte vraagt. Hierdoor kent Oud-
Krimpen een hoge parkeerdruk. Deze druk wordt verhoogd doordat 
er in de wijk veel zelfstandig ondernemers woonachtig zijn, die een 
busje bezitten voor het eigen bedrijf. De afgelopen jaren zijn er op 
diverse locaties aan de randen van de woonkernen (o.a. onder de 
Algerabrug en in groenstroken) extra parkeerplaatsen gerealiseerd. 
Hiermee wordt volgens de normen van de verkeers- en vervoersvisie 
voldaan aan de gemeentelijke ambitie wat betreft parkeren.

Parkeren in de wijk gebeurt zowel in de openbare ruimte als op 
eigen terrein. De woonerven in de kern van Oud-Krimpen en de 
woningen langs de Lekdijk hebben echter geen ruimte voor parkeren 
op eigen terrein. Hierdoor neemt de gemiddelde parkeerdruk op de 
wijk verder toe. Er zijn in de wijk enkele invalidenparkeerplaatsen 
aanwezig. In de wijk is op dit moment één publieke oplaadpaal voor 
elektrische auto’s aanwezig, in de Weteringsingel.  Deze laadpaal 
maakt onderdeel uit van een publiek laadnetwerk. Wanneer een 
bewoner, door de aanschaf van een elektrische auto, behoefte 
heeft aan een nieuwe laadpaal kan deze bewoner een aanvraag 
indienen via het platform laadpaalnodig.nl. Deze website is een 
publiek aanvraagportaal waar tevens een overzicht van alle publieke 
laadpalen in de gemeente kan worden opgevraagd. Het portaal is 
ontwikkeld door het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur. 
Echter blijkt uit het belevingsonderzoek dat er onder de 
geënquêteerden weinig interesse in de aanschaf van een elektrische 
auto.

5.3 Grondstoffen en restafval
Wettelijk dient in Krimpen aan den IJssel 53% van al het 
huishoudelijk afval gescheiden aangeleverd te worden. De gemeente 
Krimpen aan den IJssel zamelt in het kader van duurzaamheid het 
afval omgekeerd in. Dit houdt in dat grondstoffen aan huis worden 
ingezameld in mini-containers. In Oud-Krimpen bevinden zich louter 
laagbouwwoningen waar bewoners beschikken over minicontainers 
voor (Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT), Papier en Karton (OPK) 
en Plastic, Metaal- en Drankenkartons (PMD)). Het restafval wordt 
weggebracht naar een verzamelcontainer in de wijk. De milieustraat 
is nu grondstoffencentrum, daar kunnen de resterende grondstoffen 
worden gebracht. 

5.4 Honden
Honden vormen een terugkomend thema als het gaat over beleving 
en gebruik van de wijk. In 2016 is de regelgeving rondom honden 
aangescherpt, omdat er veel overlast is ervaren in de vorm van 
loslopende honden en (bijna) bijtincidenten. Honden zijn niet 
toegestaan op speelplaatsen en dienen overal in de bebouwde kom 
aangelijnd te zijn. Tevens is hier een opruimplicht van kracht. Uit 
het Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte van de gemeente blijkt 
dat hondenpoep onverminderd een ergernis en probleem is bij het 
gebruik en het handhaven van de kwaliteit van de openbare ruimte.

5.5 Energie
De gemeente Krimpen aan den IJssel stimuleert inwoners energie 
te besparen en schone energie op te wekken, bijvoorbeeld door 
het helpen in de aanschaf van goede en voordelige zonnepanelen. 
Inwoners kunnen terecht bij het energieloket de WoonWijzerWinkel.

 Uit het belevingsonderzoek komt naar voren dat bewoners vooral 
maatregelen nemen voor het verduurzamen van de eigen woning 
(dak, muren, ramen en vloer). Daarnaast hebben inwoners vooral 
geïnvesteerd in energiezuinige apparaten en een boiler. Bijna de helft 
van de geënquêteerden maakt gebruik van groene stroom, maar het 
zelfstandig opwekken van duurzame energie gebeurt nog op relatief 
kleine schaal. Het bezit van elektrische auto’s is zeer beperkt en het 
merendeel van de ondervraagde inwoners is niet van plan er één 
binnen drie jaar aan te schaffen.

De meeste woningen hebben een erg laag energielabel (F of zelfs G, 
zie kaart hiernaast). Dit zijn voornamelijk woningen uit de jaren ‘30. 
De naoorlogse woningen scoren iets beter (label D en E). Slechts 
enkele woningen zijn nieuwer of hebben maatregelen getroffen 
waardoor ze energielabel A, B of C hebben gekregen.

Observatie:

Door de hoge parkeerdruk in de wijk worden veel 
straten gebruikt om informeel te parkeren. Hierdoor 
oogt het straatprofiel rommelig. Dit wordt versterkt 
doordat er op diverse plekken in de wijk ruimte 
wordt gebruikt voor het stallen van bijvoorbeeld 
aanhangwagens en caravans.

Ter bevordering van het veilig spelen van kinderen 
hebben veel bewoners zelf maatregelen genomen, 
zoals het plaatsen van gele ‘slow’ poppetjes, het 
plaatsen van pilonnen of het plakken van ‘15 
km/h’ stickers op kliko’s. Dit impliceert dat veel 
bewoners vinden dat er te hard of onveilig gereden 
wordt door de wijk. Dit sluit aan bij de uitkomsten 
van het belevingsonderzoek; driekwart (74%) is 
ontevreden over de mate waarin weggebruikers 
zich houden aan de maximumsnelheid in de wijk.
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Van gewone bui tot plensbui

Van een gewone bui worden we behoorlijk nat. Een paraplu 
biedt uitkomst. De ruitenwissers van de auto werken dan 
op de stand ‘normaal’
Bij een gewone bui lopen de rioolbuizen vol en draaien 
alle pompen op volle kracht. Waar nodig lopen de riolen 
over via de overstorten. Zo kan het riool in een uur tijd 
wel 20-30 millimeter regen verwerken. Dat zijn twee tot 
drie emmers per vierkante meter in één uur! Soms blijft 
er water op straat staan. Bijvoorbeeld als het een paar 
minuten héél hard regent of als in een uur méér dan 
20 millimeter regen valt. De weg vangt dan het extra 
water tijdelijk op. Daarvoor zijn de wegen in principe ook 
ontworpen. Zo voorkomen ze dat het water de huizen 
in loopt. Dankzij de overstorten is het water gewoonlijk 
binnen een uur weer weg.

Klimaatverandering zorgt voor meer hoosbuien. De 
voorspellingen geven aan dat het aantal hoosbuien in 
aantal en heftigheid de komende jaren zal toenemen. Het 
is  – jammer genoeg – geen tijdelijk fenomeen. Daarbij 
kan wel 60 tot 100 mm regen in één uur vallen. Dit is 6 
tot 10 emmers water per vierkante meter in 1 uur. Bij zo’n 
extreme bui zijn we buiten vrijwel meteen doorweekt. Om 
tijdens het autorijden nog wat te kunnen zien moeten de 
ruitenwissers met de dubbele snelheid werken.

Bij een extreme bui kan er wel 4 tot 8 emmers per vierkant 
meter meer regen vallen dan wat het riool kan verwerken. 
Dat betekent dus dat de weg, maar ook uw tuin al dit extra 
water moet kunnen opvangen willen we ervoor zorgen 
dat het niet de woningen inloopt. In Oud- Krimpen, waar 
meer dan 50% van het gebied van woningbezitters is en 
een groot deel van de woningen laag ligt, is dit een grote 
uitdaging voor gemeente en huiseigenaren samen.

Er een grens aan wat we met z’n allen willen en kunnen 
bereiken. Het is immers onmogelijk om de wateropvang in 
het gebied af te stemmen op de grootst mogelijke bui. Dat 
kan technisch gezien niet en is bovendien te duur. Dus blijft 
er altijd een kans dat het een keer fout gaat. Hoe klein we 
die kans willen maken is een gezamenlijke zoektocht die 
we ook samen moeten aangaan.

6 | Klimaat

6.1 Huidige klimaat

Vandaag de dag is klimaat een zeer belangrijk aspect van 
de leefbaarheid van onze woonomgeving. Een goed en 
gebalanceerd klimaat is voorwaarde voor een prettige en gezonde 
leefomgeving. Daarom wordt klimaat als apart hoofdstuk 
behandeld in dit rapport. 

Klimaat van Nederland
Nederland heeft een zeeklimaat. Dit is een gematigd klimaat, 
omdat de aan ons land grenzende Noordzee verschillen in 
temperatuur matigt en balanceert. Dit zorgt ervoor dat de zomers 
relatief koel zijn, en de winters relatief warm zijn in vergelijking 
met gebieden die een landklimaat hebben.

Klimaat van Oud-Krimpen
Op het schaalniveau van een wijk zijn er vaak veel verschillende 
microklimaten aanwezig. De hoedanigheid van deze klimaten 
wordt bepaald door de bebouwing, de hoeveelheid verharding en 
hoeveelheid en typen groen die in de wijk aanwezig zijn. De twee 
belangrijkste aspecten hierbij zijn hittestress en wateroverlast.

Hittestress
Voor Oud-Krimpen zijn in termen van hittestress verschillen in het 
klimaat duidelijk aanwezig, zoals op de hittestresskaart te zien 
is. Die verschillen ontstaan onder andere door een variërende 
aanwezigheid van water. Aan de noordzijde en de westzijde van 
Oud-Krimpen bevinden zich grote waterpartijen. Water koelt de 
lucht af en heeft een open structuur, waardoor lucht zich goed 
kan verplaatsen en dus geen hitte-eilanden ontstaan. Aan deze 
randen van de wijk is dus een relatief koel klimaat.

Hittestressverschillen in het microklimaat in de wijk kunnen ook 
ontstaan door verschillen in de lokale vegetatie. Groen in de wijk 
zorgt voor een gebalanceerder klimaat met een lagere hittestress. 
Dit komt doordat bomen het onderliggend maaiveld koel houden, 
en omdat planten hitte afvoeren door te evapotranspireren. 
Dit voorkomt hitte-eilanden. Langs de grotere straten van 
Oud-Krimpen, te weten de Lekdijk, de C.G. Roosweg en de 
Noorderstraat, is vaak relatief veel groen aanwezig in de vorm 
van brede bermen en boompartijen. Dit verlaagt de hittestress. 
Ook op plekken waar ruimte is voor brede bermen of parken in 
de wijk, zoals om en nabij de Weteringsingel, is sprake van een 
lagere hittestress. Dit komt, naast de effecten van het groen, 
ook omdat de concentratie van de bebouwing lager is. Ventilatie 
is een ander belangrijk aspect bij het al dan niet optreden van 
hittestress. Oud-Krimpen heeft relatief open randen van de wijk, 
waardoor de wind vanuit de omliggende wateren en polders daar 
goed kan doordringen en een afkoelend effect heeft.

De besproken aspecten van hittestress (water, vegetatie, wind) 
hebben elk een negatieve uitwerking in de oude kern van Oud-
Krimpen. Hier is een relatief versteende buitenruimte met weinig 
groen. Ook ontbreken hier grotere open ruimtes en groenpartijen. 
Waterpartijen zijn hier ook nauwelijks aanwezig. Door de beperkte 

open ruimte en nauwe structuur treedt er ook geen ventilerend 
effect van windstromen op. Hierdoor is in deze delen van Oud-
Krimpen dan ook relatief veel kans op een hoog niveau van 
hittestress.

Wateroverlast
De neerslag die valt in Oud-Krimpen wordt op groene plaatsen 
(parken, bermen, gras in tuinen) grotendeels in de bodem 
geïnfiltreerd. Dit is echter maar een klein deel van het 
grondgebied. Water dat op verharding valt - zoals daken, wegen 
en tegels - wordt met het huidige gemengde rioolstelsel op 
hetzelfde rioolstelsel afgevoerd als waar het afvalwater op loost. 
Bij hevige neerslag bestaat de kans dat deze hoeveelheden water 
niet goed kunnen worden afgevoerd door dit oude, kwetsbare 
rioolstelsel. Het water zal dan op straat komen te staan. 
Doordat het een gemengd riool is zal dit water zich mengen met 
afvalwater, waar vervolgens mensen en dieren mee in contact 
komen. Naast de afvoer van hemelwater op het gemengde 
rioolstelsel, is er ook sprake van een lage ligging van Oud-
Krimpen als wijk. Vanaf hoger gelegen dijklichamen of gebieden 
kan water afstromen richting de wijk, waar het vervolgens 
bijdraagt aan de waterproblematiek.

6.2 Klimaatverandering
Neerslag en droogte
Ons klimaat verandert. Daarmee is klimaatverandering een 
belangrijk en actueel onderwerp. Het heeft vandaag de dag 
al effecten op onze leefomgeving, en in de toekomst gaan de 
veranderingen en risico’s alleen maar verder toenemen. De 
impact van klimaatverandering is nu al merkbaar door warmere 
en vooral nattere winters. Gedurende de zomermaanden valt 
tijdens piekbuien extreem veel neerslag.
Tegelijkertijd neemt het aantal zomerse regendagen af, waardoor
verdroging dreigt. De veranderingen in het neerslagpatroon 
(zie kader hiernaast) en de toenemende droogte zorgen voor 
een toenemende extremiteit, waartegen onze leefomgeving 
bestand dient te zijn. In de klankbordgroep van bewoners is 
aangegeven dat door de extreme droogte van de zomer van 
2018 een dusdanige verdroging van de grondslag is ontstaan 
dat verzakking van de woningen direct werd opgemerkt. Deuren 
konden niet meer sluiten door onderlinge zetting.

Toenemende hittestress
Door de toenemende hoeveelheid CO2 in onze afmosfeer is er 
sprake van opwarming van onze leefomgeving. Deze stijging 
van de temperatuur is vooral merkbaar in 
de steden, waar de hittestress extremer is. 
Overdag warmen stedelijke gebieden sterk 
op en ‘s nachts zijn zij beperkt 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 en 
gebruikers ervan.



Visiedocument - Oud-Krimpen ‘Waterproof’ 21

 

 

 
Stedelijke hittekaart

“Deze kaart geeft Het 
stedelijk hitte-eiland effect, 
dit is het zomer gemiddelde 
luchttemperatuursverschil 
tussen de stedelijke en 
omliggende landelijke 
gebieden. Het stedelijk 
hitte-eiland effect is het 
sterkst 's nachts. het zorgt 
ervoor dat de luchttemper-
atuur 's nachts niet daalt 
waardoor er gevoelige 
bevolkingsgroepen (baby's, 
kinderen, ouderen) 
gezondheidseffecten 
ondervinden. Het is 
waardevol om te weten 
waar de grootste overlast 
zich bevindt om maatregel-
en te kunnen nemen.” 

bron: RIVM

 

Kwetsbare objecten
bron: zuid-holland.klimaatatlas.net

“Kwetsbare objecten zijn gebouw-
en die extra kwetsbaar zijn in 
geval van nood, bijvoorbeeld 
zorginstellingen of scholen. Deze 
kaart toont of ze bij extreme 
neerslag risico lopen op water-
overlast. Kwetsbare objecten 
lopen een 'hoog risico' (rood) als 
er bij een extreme bui water tegen 
de gevel staat. De overige 
gebouwen krijgen een 'laag risico' 
(groen).”

                  bron: zuid-holland.klimaatatlas.net

6.3 Toekomstschets
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.

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. Uit de verrichte 
deformatiemetingen kwam een zetting naar voren van circa 2 tot 6 
mm. Over circa 30 jaar (2050) is de prognose van de zetting tussen 
de 6 en 18 cm.

Toename hitte
De temperatuur zal de komende decennia in zijn algemeenheid 
blijven toenemen. Voor Oud-Krimpen betekent dit vooral dat de hitte-
eilanden in het hart van de wijk een groot risico vormen in termen 
van leefbaarheid. Hier kan een gezond klimaat onder grote druk 
komen te staan.

Kwetsbaarheden
De klimatologische veranderingen vormen een urgent thema voor 
Oud-Krimpen. Om de wijk toekomstbestendig te maken in termen 
van klimaatadaptatie is daarom actie vereist. Inrichtingskeuzes 
die nu worden gemaakt kunnen de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering verminderen of juist versterken. In de koers 
naar een ‘waterproof’ Oud-Krimpen verdient vooral de lage ligging 
van zowel de openbare ruimte als de woningen de aandacht. 
De toenemende hemelwateroverlast, afvalwateroverlast en 
grondwateroverlast kunnen in combinatie de leefbaarheid van de wijk 
sterk aantasten. Ook dient speciale aandacht uit te gaan naar een 
structurele oplossing voor de vorming van hitte-eilanden in het oude 
hart van de wijk.

Toename wateroverlast
Per graad temperatuurstijging zal er tussen de 7 en 14 procent 
toename zijn van neerslagintensiteit. Daarnaast zal er met elke graad 
temperatuurstijging 2 tot 5 keer grotere kans zijn op een hevige 
bui. Deze toename in extreme neerslag zal ook een toename van de 
wateroverlast betekenen. 

Oud Krimpen is kwetsbaar voor deze toename in wateroverlast. De 
woningen in de wijk zijn veelal niet onderheid, waardoor het vloerpeil 
zeer laag is ten opzichte van het oppervlaktewaterpeil. Het peil van 
het openbaar gebied ligt eveneens heel laag: dit peil is net boven het 
peil van de overstortdrempel van het gemengde rioolstelsel. Oud-
Krimpen kan daarmee niet voldoen aan de maatstaf voor water op 
straat, die luidt dat bij een bui die 1 keer per twee jaar voorkomt 
geen water op straat staat. Door de beperkte drooglegging is de 
ontwatering van zowel het openbaar gebied als de woningen klein, 
en neemt de kans op grondwateroverlast toe. Het dempen van de 
oorspronkelijke watergreppels in de wijk, zoals eerder in dit rapport 
besproken, heeft deze problematiek doen toenemen. 



22

 

Zonnestand in Oud Krimpen

AVOND

MIDDAG

OCHTEND

 

 

 
Begaanbaarheid wegen

Begaanbaar 
(waterdiepte < 10 cm)

Begaanbaar voor 
calamiteiten 
(waterdiepte tussen 20 en 30 cm)

Onbegaanbaar
(waterdiepte > 30 cm)

Bron: h�ps://zuid-holland.klimaatatlas.net

“Bij een hevige regenbui kan het 
water op straat zo hoog komen 
dat de weg onbegaanbaar wordt. 
De begaanbaarheidskaart laat 
zien welke wegen begaanbaar zijn 
bij dezelfde bui als waar de 
wateroverlastkaart op gebaseerd 
is: 100 mm in 2 uur.”

                  bron: zuid-holland.klimaatatlas.net
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De mate van kwetsbaarheid voor wateroverlast is in beeld gebracht door een integraal 
model van riolering, oppervlaktewater en bovengrond te belasten met verschillende buien. 
Deze buien variëren in de kans op voorkomen. In onderstaande tabel is op basis van 
neerslagdata periode 2003-2016 de kans van voorkomen voor de neerslaghoeveelheden 
weergegeven. 

Bui Neerslaghoeveelheid 
(mm)

Bui duur (min) Herhalingstijd T (jaar)

08 Rioned 19,8 60 2

09 Rioned 29,4 60 5

10 Rioned 35,7 45 10-20

Toetsbui Amsterdam Rainproof 60 60 100-200

Herwijnen (2011) 94 70 200-500

(1) Stowa 2018-12 Neerslagstatistieken voor korte duren - actualisatie 2018

Neerslag
Hoeveelheid 
(afgerond)
[mm]

T [jaar] Aantal straten waar water op straat over 
volledige wegbreedte wordt berekend
Totaal aantal straten/weggedeelten 51

Aantal woningen met water 
tegen de gevel (totaal aantal 
woningen ca. 1000)

2-10 
cm

10-25 
cm

25-50 
cm

Totaal % t.o.v. totaal % t.o.v. totaal

20 2 2 1 0 3 6 5 1

29 5 3 2 1 6 12 20 2

36 10-20 5 4 1 10 20 68 7

60 100-200 15 8 4 27 53 194 20

94 500 15 8 5 28 55 253 25

Bekend is dat als gevolg van klimaatverandering (opwarming atmosfeer) de kans op 
voorkomen van zware buien in de toekomst toeneemt. Met name zeer extreme buien, 
waarvan nu de kans is dat die eens in de 200 tot 500 jaar voorkomen zullen in de toekomst 
vier tot vijf keer zo vaak kunnen gaan voorkomen. Ook nemen de neerslaghoeveelheden 
bij extreme buien in de toekomst verder toe. Voor het ontwerp van de afvoercapaciteit van 
de riolering, wordt er gerekend met normbui 8. Het is een bui die één keer per twee jaar 
optreedt, met een volume van 20 millimeter in één uur. Ter toetsing van het vermogen van 
de totale buitenruimte voor het opvangen van extreme neerslag, zijn in het hydrologisch 
onderzoek voor Oud-Krimpen ook buien met een hogere bui-intensiteit doorberekend. 
Met de modelberekeningen wordt aangetoond wat er gebeurd bij buien die zwaarder zijn 
dan waar de riolering op is gedimensioneerd.Hiermee wordt duidelijk waar bovengronds 
de nodige restveiligheid moet worden gerealiseerd om wateroverschotten op straat op te 
vangen.

De resultaten van de recent uitgevoerde modelberekeningen zijn opgenomen in dit 
visiedocument. De vijf kaarten laten zien waar, bij de verschillende buien (zie bovenstaande 
tabel), water op straat komt te staan en waar het water op straat tot aan de gevels van de 
bebouwing rijkt. Dit zijn de potentiële overlastlocaties. Bij de woningen met lage vloerpeilen 
kan water in de woning ontstaan. 

De kans op water op straat of water tegen de woning is niet voor de gehele wijk even groot. 
Dit is het gevolg van ongelijkmatige bodemdaling in de wijk. Duidelijk komt naar voren dat 
daar waar het maaiveld of de woning door bodemdaling het meest is verzakt de kans op 
water op straat/tegen de woning het grootst is. Bij overbelasting van het rioleringssysteem 
treedt rioolwater als eerste bij de laaggelegen delen uit het riool. Daarnaast stroomt 
regenwater over maaiveld af naar de laagst gelegen delen van de wijk. 
Daar waar het openbare gebied voldoende hoog ligt (drooglegging minimaal 0,65 m) is de 
kans voor het ontstaan van water op straat beperkt. 

Daar waar water tegen de gevel is berekend is het afhankelijk van het vloerpeil of het 
water ook de woning kan binnenstromen en tot schade in de woning leidt. Voor bui 10 is 
bijvoorbeeld berekend dat bij 18 van de circa 68 woningen waar water tegen de gevel staat 
het waterpeil hoger is dan het dorpelpeil, de hoogte van het kelderraam of rooster. Bij die 
woningen is er grote kans op waterschade in de woning. De toename van extreme neerslag 
maakt de kans op overlast in de toekomst alleen nog maar groter. 
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7 | Sociaal

7.1 Demografie
Volgens de meest recente tellingen (2018) van het CBS heeft 
Oud-Krimpen 2280 inwoners. Hiervan is 1210 mannelijk en 1070 
vrouwelijk. Bij de leeftijdsverdeling van de bewoners valt op dat 
er in Oud-Krimpen relatief weinig ouderen wonen: slechts 10% 
van de bewoners van de wijk is 65 jaar of ouder. Ruim de helft 
van de bewoners in Oud-Krimpen is tussen de 25 en 65 jaar. De 
inwoners zijn verdeeld over 830 huishoudens. Dit betekent dat de 
gemiddelde huishoudensgrootte in de wijk 2,6 personen is. Dit is 
het hoogste van heel Krimpen aan den IJssel, waar de gemiddelde 
huishoudensgrootte 2,3 is. Relatief veel (375) van de huishoudens 
hebben kinderen.

Het gemiddelde inkomen in Oud-Krimpen ligt iets onder modaal: 
24.500 euro. Van de bewoners heeft 35% een laag inkomen en 
27% een hoog inkomen. Zoals eerder in het rapport aangegeven 
bestaat in termen van economie naast dit inkomen ook een gezond 
ondernemersklimaat, met diverse bedrijfspanden en eenmanszaken. 
Het economische milieu in Oud-Krimpen is daarmee dus relatief 
gezond.

De werkloosheid in Oud-Krimpen is gemiddeld: 18 tot 24 
per 1000 inwoners hebben een WW-uitkering. Het aantal 
ouderdomsuitkeringen (AO-uitkeringen) ligt laag: hooguit 30 
op de 1000 inwoners hebben deze uitkering. Ook is het aantal 
bijstandsuitkeringen zeer beperkt met minder dan 10 uitkeringen 
voor heel Oud-Krimpen.

De demografische en economische data laten zien dat Oud-Krimpen 
een sociaal zekere en veerkrachtige wijk is. De inwoners leunen zeer 
beperkt op sociale voorzieningen zoals uitkeringen. Ook behoort het 
overgrote deel van de bewoners een tot de leeftijdscategorie van 
de beroepsbevolking: met name het aantal senioren is relatief laag. 
Daarnaast is de gemiddelde huishoudensgrootte relatief het hoogste 
van heel Krimpen aan den IJssel. Deze indiciatoren impliceren dat 
het sociale leven relatief gemeenschappelijk plaatsvindt. Er is sprake 
van een beperkte mate van individualisme in de huishoudens. Dit 
betekent een kleinere kans op eenzaamheid, sociale isolatie en 
verlies aan sociale cohesie en controle. 

7.2 Cultuur
Oud-Krimpen is een relatief autochtone wijk. Ale categorieën 
allochtonen samen vormen slechts 14% van de bevolking van de 
wijk. Dat betekent dat ongeveer zes op de zeven bewoners van 
Oud-Krimpen autochtoon is. Hiermee is Oud-Krimpen een relatief 
monoculturele wijk. Dit kan enerzijds de cohesie tussen bewoners 
verhogen, maar kan anderzijds isolerend werken in relatie tot 
invloeden van buitenaf.

De populairste politieke partij is de SGP, die in Oud-Krimpen 
bovengemiddeld populair is ten opzichte van andere wijken. Dit 
impliceert een relatief sterke religieuze moraal in de wijk, die zijn 
doorwerking kan hebben in de publieke normen en waarden die in de 
wijk worden gehanteerd. Een bewoner heeft in een interview (zie

volgend hoofdstuk) aangegeven dat in de wijk een cultuur van 
sociale solidariteit heerst. Mensen kijken uit voor elkaars belangen en 
spullen, en er is een hoog onderling verantwoordelijkheidsgevoel.

Zichtbaar wordt dus dat Oud-Krimpen op cultureel vlak een stabiele 
sociale cohesie heeft. Dit beperkt de kans op sociale segregatie: 
de kans op het geïsoleerd raken van bepaalde mensen in de wijk is 
klein. Daardoor neemt de leefbaarheid van de wijk toe in termen van 
veiligheid.

7.3 Kwetsbaarheden
Onze samenleving is aan het veranderen: we maken de ontwikkeling 
door naar een participatiesamenleving. Op sociaal vlak houdt dit in 
dat er meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de burger 
wordt verwacht. Dit maakt sociale milieus over het algemeen  
kwetsbaarder, ook op het niveau van de wijk. In deze trend komen 
burgers in Nederland met allerlei initatieven om voor elkaar te 
blijven zorgen en een sterk sociaal milieu te behouden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan mantelzorg, buurtpreventies en wijkplatforms.

Oud-Krimpen bevindt zich ten opzichte van deze ontwikkeling 
in een sterke sociale positie. Zoals besproken heeft de wijk een 
relatief sterke demografische en culturele staat. Er is veel sociale 
cohesie en controle, weinig individualisme en een hoog niveau van 
gedeelte normen en waarden en solidariteit. In de toekomst dienen 
de besproken maatschappelijke parameters goed gemonitord te 
blijven. De sociale kracht van de wijk dient behouden te blijven om 
kwetsbaarheid en sociale polarisering van de wijk te voorkomen.

7.4 Beleving bewoners
Er is in 2018 een belevingsonderzoek uitgevoerd in Oud-Krimpen. 
Het belevingsonderzoek is ingevuld door 129 bewoners (12,3%). 
De uitkomsten hiervan laten zien dat veel inwoners Oud-Krimpen 
ervaren als een prettige wijk om in te wonen. De sociale veiligheid 
en leefbaarheid in de wijk scoren goed. Inwoners zijn vooral te 
spreken over het groen in de wijk, de plekken voor kinderen om te 
spelen en de nieuwe verlichting. Echter kent de wijk ook behoorlijk 
wat problemen. Veel geënquêteerden geven aan wateroverlast te 
hebben. Als er niks gebeurt dan dreigt dit door klimaatverandering 
en bodemdaling in de toekomst alleen maar erger te worden. 
Daarnaast is de druk op de openbare ruimte erg hoog. De relatief 
smalle straten uit de jaren ‘30 zijn niet ingericht op de hoeveelheid 
auto’s van vandaag. Dit leidt tot een hoge parkeerdruk in sommige 
straten, weinig ruimte voor voetgangers en onveilige situaties in het 
verkeer. Daarnaast vinden inwoners dat de bestrating in hun wijk 
absoluut verbeterd moet worden. Ook de hoeveelheid groen is een 
verbeterpunt, net als de kwaliteit van beheer en onderhoud hiervan.

In het specifiek is het belevingsonderzoek ingegaan op een zevental 
thema’s: klimaatbestendigheid, energietransitie, inrichting voor 
senioren en mindervaliden, bereikbaarheid en mobiliteit, sociale 

veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Hierna volgen de 
belangrijkste uitkomsten per thema.

Klimaatbestendigheid
Op dit moment ondervindt al een substantieel deel van de inwoners 
wateroverlast. Met name op straat en in tuinen, maar vier op de 
tien heeft ook last van water in de woning. Het merendeel van 
de geënquêteerden verwacht dat de problemen ten gevolgen van 
klimaatverandering in de toekomst toe gaan nemen. Er is ook nog
een redelijk groot percentage dat dit niet verwacht (14%) 
of er neutraal tegenover staat (21%). Extra aandacht voor 
informatievoorziening over dit thema is dus aan te raden. Voor 
vergroening van tuinen en de openbare ruimte is het meeste 
draagvlak. Veel inwoners geven aan dat zij tegels in de tuin al 
hebben vervangen voor groen. Veel inwoners willen (misschien) een 
bijdrage leveren aan een betere waterhuishouding door het scheiden 
van hemelwater, de aanschaf van een regenton en/of het aanleggen 
van een groen dak of een groene gevel. Bijna niemand van de 
ondervraagden kent de subsidieverordening voor het stimuleren van 
rioolgerelateerde voorzieningen, maar driekwart wil hier wel meer 
over weten.

Energietransitie
Vanwege de relatief oude woningvoorraad zijn de meeste woningen 
niet goed geïsoleerd. Wel geven veel geënquêteerden aan zelf 
maatregelen te hebben getroffen aan de isolatie van hun woning. 
Ook is er veel draagvlak voor extra verbeteringen op dit gebied. Op 
dit moment wordt weinig energie in de wijk zelf duurzaam opgewekt. 
Hiervoor is echter wel veel potentie gezien de ligging van de daken 
en de bereidheid van de inwoners. Voor elektrische auto’s is nog 
weinig interesse in Oud-Krimpen.

Inrichting voor senioren en mindervaliden
De bevolking van Oud-Krimpen wordt gemiddeld gezien steeds ouder. 
De helft van de geënquêteerden onder de 65 geeft aan ook nog in
wijk te willen blijven wonen als ze 65+ zijn. De openbare ruimte van 
de wijk is echter verre van optimaal ingericht voor de doelgroep. 
Dit komt onder andere door smalle of geen trottoirs, gevaarlijke 
oversteekplaatsen, ongelijke verharding en weinig plekken om 
te zitten en even uit te rusten. Een ander belangrijk punt zijn de 
relatief steile hellingen en trappen in de wijk die sommige voet- en 
fietspaden ontoegankelijk maken voor mindervaliden. Zie voor een 
overzicht de kaart op de volgende pagina.

Bereikbaarheid en mobiliteit
De hoge parkeerdruk in de wijk is in veel straten een probleem. Dit 
leidt tot veel foutgeparkeerde auto’s (inritten worden over het hoofd 
gezien door de opvallende hoeveelheid waarschuwingsborden), 
weinig ruimte voor voetgangers en onveilige situaties. Veel inwoners 
vinden dat de openbare ruimte beter zou moeten worden ingericht 
voor langzaam verkeer Daarentegen is de bereidheid om daar zelf 
de auto verder weg voor te parkeren, of een autovrije zone bij de 
woning in te stellen, een stuk lager.
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Bron: Belevingsonderzoek Oud-Krimpen

Observatie:
Er is een hoge mate van sociale 
controle te observeren in de wijk. 
Mensen oefenen deze controle uit 
door actief gezichten te herkennen bij 
het terloopse contact in de wijk. Ook 
hangen er relatief veel particuliere 
beveiligscamera’s die de wijk 
monitoren. De sociale cohesie blijkt 
ook uit het belevingsonderzoek: 
85% heeft dagelijks tot wekelijks 
contact met
buurtbewoners. Nog eens 6% heeft 
dit maandelijks.

De horecagelegenheden zijn 
levendig, waarbij deze ook lijken te 
fungeren als ontmoetingsplek voor 
de lokale bevolking.

Hoewel de woning-typologie redelijk 
monotoon is (vrijstaand, 2 onder 1 
kappers, rijwoningen) is hierin toch 
veel verschil in grootte en staat van 
de woningen en kavels. Dit impliceert 
een variëteit aan inkomens- en 
sociale klassen in de wijk. 

Veel bewoners hebben de tuin 
open ingericht, al dan niet met 
zitmeubilair of gelijkend aan andere 
voortuinen. Bewoners lijken dus 
gehecht aan de tuin en hoe deze 
een verbinding aangaan met de 
wijk. In het belevingsonderzoek 
geven mensen ook blijk van deze 
positieve houding richting de 
directe omgeving. Twee op de drie 
bewoners ervaart geen overlast van 
medebewoners, en maar liefst 84% 
van de bewoners voelt zich nergens 
in de wijk onveilig. 

Sociale Veiligheid
De sociale veiligheid in wijk scoort het hoogst van alle 
onderzochte thema’s. Mensen voelen zich over het 
algemeen heel veilig in de wijk. De nieuwe verlichting in 
een deel van de wijk wordt door opvallend veel mensen 
als zeer positief ervaren. Een aandachtspunt in de wijk 
wat betreft de sociale veiligheid is de passage onder 
de Algerabrug. Andere plekken die worden genoemd 
zijn slecht verlichte wandelpaden, het fietstunneltje, 
het park bij het gemeentehuis en de Lekdijk. De 
sociale samenhang in de wijk is groot. Inwoners geven 
aan veel contact te hebben met hun buurtbewoners 
en weinig overlast. Ook zijn er veel bewoners die 
een bankje voor het huis zetten of een boomspiegel 
inrichten en onderhouden in de openbare ruimte. Net 
als in Langeland kent ook hier het merendeel van de 
geënquêteerden het fonds bewonersinitiatieven niet.

Verkeersveiligheid
Het merendeel van de geënquêteerden beoordeelt 
de maximumsnelheden in de wijk als voldoende. 
Maar ze vinden ook dat maar weinig weggebruikers 
zich hieraan houden. Ze noemen met name de 
Noorderstraat, het woonerfgebied (Tuinstraat Waalstraat 
etc.), de Rotterdamseweg en de IJsseldijk. Uit de 
snelheidsmetingen blijkt dat in de Waalstraat en 
Tuinstraat zich inderdaad maar weinig weggebruikers 
zich houden aan de
maximumsnelheid. De overtredingen zijn in veel 
gevallen tot maximaal 10 kilometer per uur te hard. In 
de Noorderstraat ligt de
maximumsnelheid met 50km/u een stuk hoger en houdt 
96% zich aan de maximumsnelheid. Dit staat haaks op 
de beleving van veel
ondervraagden. Aandachtspunten voor de 
verkeersveiligheid in de wijk zijn: de Noorderstraat, 
rondom speelplekken, de fietstunnel onder de C.G. 
Roosweg door en het fietspad dat de vanaf de 
Industrieweg de Oude Tiendweg opkomt.

Leefbaarheid
Veel mensen waarderen het groen in de wijk en dan 
met name de kwantiteit. Wat betreft de kwaliteit 
van het groen is een verbeterslag mogelijk. Kansen 
liggen vooral in het gebruiksvriendelijker maken 
van de huidige groene ruimtes voor sport, spel en 
ontmoeting en het vergroenen van de speelplekken 
in de wijk. De speelvoorzieningen in de wijk zijn 
redelijk vertegenwoordigd, maar de kwaliteit ervan is 
in sommige gevallen ondermaats. Aandachtspunten 
zijn het vergroenen, verkeersveiligheid en informele 
speelplekken zoals een veldje, een plein of een 
bosschage. Vooral de C.G. Roosweg en de Algerabrug 
zorgen voor geluidsoverlast. Veel geënquêteerden 
ervaren overlast van (fout) geparkeerde auto’s. Dit 
zorgt voor ontoegankelijke voetpaden, onoverzichtelijke 
verkeersituaties en schade aan voertuigen.

De resultaten van het belevingsonderzoek geven een 
overzicht van de huidige beleving van de wijk Oud-
Krimpen door haar inwoners. Het onderzoek biedt inzicht 
in de bereidheid om bepaalde maatregelen te nemen.

Huidige inrichting 
voor senioren en 
mindervaliden schiet 
tekort
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Interview wijkbewoner (56)

Wij spraken een bewoner van 
Oud-Krimpen (man, 56) in de 
Steenbakkersstraat. Wij hebben 
hem enkele vragen gesteld over de 
ontwikkelingen in de wijk, en hoe er door 
bewoners tegenover de huidige opgaven 
wordt aangekeken. De belangrijkste 
passages uit het interview staan 
hieronder uitgelicht.

‘‘Door de verlaging in het grondpeil zijn 
er eigenlijk al jaren scheuren zichtbaar 
in ontzettend veel woningen in de wijk. 
Daarom leeft bij bewoners ook echt wel 
de urgentie om de wijk aan te pakken. We 
hebben door dat dit hoog nodig is voor de 
toekomst van onze wijk.’’

‘‘Oud-Krimpen is een heel ondernemende 
wijk met veel ZZP’ers. Zij hebben 
een bedrijf aan huis of hebben een 
eenmaanszaak. Dat brengt energie in 
de wijk, maar het levert ook problemen 
met parkeren op door al die extra 
bedrijfsbusjes’’.

‘‘Oud-Krimpen is een wijk waar het gevoel 
van het collectief heel centraal staat. De 
sociale controle is hier groot, veel mensen 
hebben camera’s hangen en kijken voor 
elkaar uit en bellen elkaar bij onraad’’

‘‘Als bewoner en ondernemer in deze wijk 
vind ik het belangrijk klaar te zijn voor 
de toekomst. Daarom heb ik een buurt 
initatief gestart om bewoners te activeren 
om duurzaam te investeren in de 
woningen. De gemeente kan het namelijk 
niet alleen: de bewoners moeten meedoen 
via hun woning. In het initieftief sporen 
we mensen aan om bijvoorbeeld het huis 
beter te isoleren of een warmtepomp aan 
te schaffen.’’

In de wijk zijn een aantal grotere bedrijven met bedrijfspanden aan-
wezig. De bedrijven zijn gelusterd in de luwte van de Algerabrug en 
omgeving. De bedrijven zitten met name in de automobielsector.

Het straatprofiel in het oude hart van Oud-Krimpen is niet consistent. 
Afwisselende maatvoering van de rijbaan met een varierende inrich-
ting kenmerken deze straten. Er zijn zeer beperkt parkeervakken 
aanwezig. Parkeren gebeurt dan ook veelal informeel langs de straat.

De Noorderstraat heeft een kenmerkende middenberm, waarin een 
strook 1e orde groenstructuur aanwezig is. In deze straat met een 
lang, stratig karakter zijn de volwassen bomen een beeldbepalend 
element, onderbroken door de hoger gelegen C.G. Roosweg.

In de wijk zijn diverse duurzame initiatieven zichtbaar van bewoners. 
Zo zijn diverse tuinen ‘ontsteend’ door het gebruik van grind en gras, 
zijn er diverse regentonnen in tuinen en daken met zonnepanelen 
(zie foto).
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Keerschotten ter preventie van wateroverlast in de woning

Scheuren in de niet onderheide woningen Groenblauwe, wijdse aanblikken aan de randen van de wijk

Versteende speelpleinenRommelige openbare ruimte

Groenpartijen zonder bergende of afstromende functie Afval wordt gescheiden ingezameld Groene tuinen dragen bij aan klimaatadaptatie

Parkeren gebeurt informeel binnen het straatprofiel
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9.1 Klimaatadaptatie 
De weg naar een waterrobuuste wijk
De waterproblematiek in Oud-Krimpen wordt bepaald door meerdere 
factoren. De grootste factor in dit geheel is de (ongelijkmatige) 
bodemdaling. Het vormt samen met de rioolopgave de aanleiding 
voor het aanpakken van de wijk. Door deze toehoudende 
bodemdaling - waardoor zowel openbaar gebied als ook de 
niet onderheide bebouwing zijn gezakt ten opzichte van het 
oppervlaktewaterpeil - is de veerkracht van de wijk om regenwater te 
kunnen verwerken sterk afgenomen. Deze kwetsbaarheid zal mede 
door de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst enkel maar 
toenemen. Het ophogen van het gebied is voor de lange termijn het 
meest doelmatig om tot een waterrobuuste wijk te komen. Dit is 
echter een enorme opgave waarvoor het de vraag is of de particuliere 
woningbezitter die opgave aankan.

Het separaat wateronderzoek voor Oud-Krimpen legt de 
vasthoudende problematiek bloot door te laten zien welke 
(toekomstige) effecten in de wijk kunnen optreden bij 
weerextremiteiten, zoals water op straat en mogelijk ook in de 
woningen. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid maar heeft 
ook financiële consequenties. Door het bestaan van een gemengd 
rioolstelsel dat deels aan het einde van de levensduur is, bestaat 
in laaggelegen delen van de wijk ook een groter wordend risico dat 
hemelwater en afvalwater zich gemengd op straat gaat bevinden. 
Hierdoor komt ook het welzijn in de wijk onder druk te staan. 
Dit vraagt om een robuust watersysteem, zowel in de bodem als 
bovengronds. Voor een volhoudbare wijk, nu en in de toekomst, is 
doelmatige adaptatie aan klimaatverandering dus cruciaal.

De afweging welke mate van klimaatbestendigheid bereikt moet 
worden ten aanzien van wateroverlast, hittestress maar ook droogte 
is er één die de gemeente niet voor Oud-Krimpen an sich wil maken 
in samenhang met de opgave voor het gehele grondgebied.

Dit is de reden dat dit visiedocument zich beperkt tot het in beeld 
brengen van de kwetsbaarheden voor Oud-Krimpen maar nog geen 
verdere invulling geeft aan daadwerkelijk uit te voeren maatregelen 
ten aanzien van klimaatadaptatie. Om wel een idee te krijgen, is een 
overzicht in dit visiedocument opgenomen van de mogelijk inzetbare 
maatregelen om Oud-Krimpen waterproof te maken (p.32).

Collectieve opgave
Klimaatadaptatie vraagt om een transitie in denken en doen. Deze 
transitie vergt een samenwerking van het publieke en private 
domein. In de historie van stadsontwikkeling in het algemeen zijn 
diverse voorbeelden te vinden van noodzakelijke transities, die alleen 
succesvol konden zijn wanneer publiek en privaat samenwerkten. 
Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van rioleringsstelsels om de 
stad leefbaar te houden, of de aanleg van nutsvoorzieningen om 
mensen in de meer moderne behoeften te laten voorzien. 

Klimaatadaptatie moet vanwege urgentie en schaal als een dergelijke 
collectieve opgave benaderd worden. Bij het effectief weerbaar 
maken van een wijk werken overheid, bewoners en gebruikers 
van een gebied dus samen. De rol van de overheid (zie kader) 
is om klimaatadaptief inrichten als standaard te hanteren en 
gedragsverandering bij bewoners te stimuleren. Dit laatste doet zij 
door het voortouw te nemen, informatievoorziening te verzorgen 
en mogelijke maatregelen die burgers kunnen nemen te faciliteren, 
bijvoorbeeld via subsidies.

Herinrichting openbaar gebied
Bij de herinrichting van de openbare ruimte kan expliciet gelet 
worden op de klimaatbestendigheid van de nieuwe inrichting en de 
materialisatie die hierbij gebruikt wordt. Denk bijvoorbeeld aan het 
toepassen van groen of halfverharding op huidige verharde plekken 
in de wijk die weinig of niet worden belopen dan wel bereden. Ook 
kan aan waterberging onder het wegdek (via bufferblokken) of in het 
openbaar groen (wadi’s) worden gedacht.
Op locaties met relatief veel verhard oppervlak en op beperkte 
afstand van oppervlaktewater is afkoppelen relatief eenvoudig en 
prijstechnisch gezien aantrekkelijk.

De bewoner doet mee
De bewoners van Oud-Krimpen zijn zich bewust van de urgentie 
van de klimaatproblematiek. Een ruime meerderheid geeft aan in de 
toekomst problemen te verwachten in de directe woonomgeving als 
gevolg van klimaatverandering. Ruim een derde van de bewoners 
geeft al aan minimaal eens per jaar overlast te ervaren van langdurig 
water op straat, in het openbaar groen of in in de tuin. Ongeveer een 
kwart van de bewoners heeft last van water in de woning.

De twee voornaamste manieren waarop bewoners kunnen 
bijdragen aan klimaatadaptatie is door te bufferen en te infiltreren. 
Bufferen kan door het plaatsen van regentonnen in de tuin, 
waarop het dakoppervlak het hemelwater loost. Veel bewoners 
in Oud-Krimpen doen dit al. Daarnaast kan, bij wateroverlast op 
straat, de mogelijkheid worden onderzocht om water te bufferen 
middels een put in de kruipruimte van de woning. Infiltreren kan 
door bewoners te stimuleren de tuin te ontharden. Denk bij deze 
‘operatie steenbreek’  aan het aanbrengen van halfverharding zoals 
grind of halfopen beton. Op platte daken, bijvoorbeeld van schuren 
of garages, kan sedumbegroeiing worden aangebracht. Aan de 
zuidzijden van gevels kan gevelgroen worden aangebracht.

9.2 Duurzaamheid
Energie
Gezien de leeftijd van de woningen in Oud-Krimpen zijn bepaalde 
vormen van duurzaamheid op het gebied van energie lastig haalbaar. 
Denk aan het ‘gasloos’ worden: dit is te prematuur voor een wijk als 
Oud-Krimpen. Gasloos verwarmen vereist zeer goede isolatie, wat 
praktisch alleen in nieuwbouw te realiseren is. De realisatie van een 
warmtenet of een WKO is ook onrealistisch in een oude wijk.

Wat wel mogelijk is, is om te investeren in het isoleren van 
woningen, al dan niet in samenwerking met de woningstichting en 
nutspartijen. Veel bewoners staan hier positief tegenover. Gezien 
de leeftijd van de woningen valt hier snel veel energiebesparing in 
te realiseren.  Door de relatief grote hoeveelheid laagbouw heeft 
Oud-Krimpen een grote hoeveelheid dakoppervlak beschikbaar om 
zonnepanelen aan te brengen. Tot slot kan elektrisch rijden worden 
gestimuleerd door het uitbreiden van het beschikbare netwerk van 
openbare laadpalen, en bewoners te faciliteren in een laadpaal 
nabij de woning wanneer zij besluiten een elektrisch voertuig aan te 
schaffen. 
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Wateroverlast, overstromingen en 
droogte - wie is verantwoordelijk? 
Deel 1

Rijk: Rijkswaterstaat beheert grote wateren als 
de zee en rivieren. Zij is met de waterschappen 
verantwoordelijk voor het voorkomen van 
overstromingen. RWS draagt daarbij met name 
zorg voor de verbindende dammen, stuwen 
en stormvloedkeringen. Ook beschermt RWS 
samen met waterschappen de kust en geeft het 
rivieren meer ruimte. Op rijksniveau worden 
ook kaders gesteld voor primaire waterkeringen, 
bouwvoorschriften en zoetwaterverdeling bij 
schaarste (verdringingsreeks).

Provincies stellen het beschermingsniveau 
voor wateroverlast en de regionale keringen 
formeel vast. Ook geven zij de kaders voor 
de ruimtelijke inrichting, waarbij aspecten als 
waterbeschikbaarheid kunnen doorwerken. 
Provincies kunnen kaders stellen voor kwantitatief 
grondwaterbeheer en zijn verantwoordelijk voor 
de grondwaterkwaliteit.

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor 
de regionale wateren, zoals beken, kanalen 
en poldervaarten. Zij bepalen en handhaven 
de peilen in laag Nederland, waarbij zij 
rekening houden met het landgebruik. In hoog 
Nederland reguleren en onderhouden zij de 
beken en overige wateren. Waterschappen 
stemmen hun oppervlaktewaterbeheer mede 
af op de goede grondwaterstanden. De 
berging- en afvoercapaciteit wordt afgestemd 
op het functiespecifieke beschermingsniveau. 
Waterschappen zorgen ook dat de regionale 
keringen voldoende bescherming bieden. Bij 
calamiteiten kunnen waterschappen aanvullende 
maatregelen nemen, zoals de inzet van mobiele 
pompen. 
Waterschappen dragen zorg voor de primaire 
waterkeringen langs zee, rivieren en grote meren. 
Ook zorgen ze voor zuivering van afvalwater en 
de kwaliteit en ecologie van het oppervlaktewater. 
Tenslotte geven ze via het instrument 
waterbeschikbaarheid inzicht in beschikbaarheid 
en risico op tekort van zoetwater en hebben ze 
een adviesrol bij ruimtelijke plannen.

Grondstoffen en afval
Uit visuele inspectie is gebleken dat de objecten in de openbare ruimte 
grotendeels een lage kwaliteit hebben, doordat zij  veelal het einde 
van de levensduur hebben bereikt. Hierdoor kan het hergebruik van 
bestaande materialen onmogelijk dan wel onwenselijk zijn. Dit neemt 
niet weg dat bij de herinrichting een circulaire benadering kan worden 
gehanteerd. Voor materialen die vrijkomen bij het werk kan bijvoorbeeld 
gezocht worden naar een afzetmarkt die de materialen ziet als grondstof 
en niet als afvalstof. 

Bij het aanwenden van nieuwe materialen kunnen er eisen gesteld 
worden op het gebied van duurzaamheid. Denk aan de mate waarin 
materialen energieneutraal zijn gefabriceerd, de mate waarin deze uit 
hernieuwbare grondstoffen bestaan, de lengte van de levenscyclus
van het materiaal en of het materiaal goed herbruikbaar is. Ook kan 
voor de plaatsing van de materialen de samenwerking gezocht worden 
met partijen met een hoge certificering op de CO2-prestatieladder. 
Bij de herinrichting kan daarbij tevens rekening houden worden met 
Life Cycle Costs (LCC): iets wat initieel meer geld kost, kan tijdens de 
levensduur soms goedkoper onderhouden worden, of na einde levensduur 
eenvoudiger gerecycled worden. De afweging van de bouwkosten gaat 
dus verder dan alleen initiële kostprijs.

9.3 Infrastructuur & Mobiliteit

Bij de inrichting van de openbare ruimte moet er rekening gehouden 
worden met diverse randvoorwaarden zoals bereikbaarheid voor 
hulpdiensten, beloopbaarheid van trottoirs en voldoende ruimte voor 
parkeervakken en groen. De uitdaging is om binnen de beperkte 
beschikbare ruimte een goede invulling aan alle functies te geven.

Inrichting
Om veiliger en beter doorstromend verkeer te creëren kan 
een begrijpelijk en compleet voetgangers- en fietsersnetwerk 
worden gecreëerd. Bewoners pleiten voor drempels en andere 
snelheidsremmende maatregelen, met name rondom plekken waar 
veel kinderen spelen. Bewoners zien daarnaast graag dat er meer 
parkeergelegenheid in de wijk wordt gecreëerd. Foutparkeerders moeten 
worden aangepakt.

Bereikbaarheid
Oud-Krimpen is een wijk met veel autobezit. Los van particulier bezit zijn 
er veel bedrijfsbusjes aanwezig. Samen met het gegeven dat de wijk is 
ontworpen in een tijd dat het autogebruik aanzienlijk lager was, leidt dit 
tot ruimtelijke problematiek met verkeer en parkeren.
Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor een toekomstbestendige 
en leefbare wijk. Een te beperkt gedimensioneerde wijk in termen 
van verkeer kan leiden tot een slechte doorstroming en een hoge 
parkeerdruk. Dit leidt tot verlies van de belevingswaarde van de wijk 
(ruimtelijke kwaliteit) en kan leiden tot onveilige verkeerssituaties 
(veiligheid). Deze afname van waarde op diverse duurzaamheidsaspecten 
doet afbreuk aan de volhoudbaarheid van de wijk en dient daarom 
voorkomen te worden. Bewoners ervaren daarnaast dat de bereikbaarheid 
en mobiliteit van voetgangers wordt beperkt door bomen die in het 
trottoir staan gepositioneerd. Dit levert dermate grote conflictsituaties 
op, dat dit een van de belangrijkste opgaven is bij het verbeteren van de 
infrastructuur van Oud-Krimpen.

In het kader van de veiligheid, dient de bereikbaarheid voor hulpdiensten 
gewaarborgd en de gevolgen van blauwe zones zoveel mogelijk beperkt 
te worden. Dit kan door plaatselijk parkeerverbodszones in te stellen 
waardoor gestuurd wordt naar het parkeren in de officiële parkeervakken.

Bij de herinrichting is het zaak om het wegprofiel duurzaam te 
dimensioneren. Dit kan door bijvoorbeeld het uitbreiden van het 
aantal parkeervakken en het aanpakken van onoverzichtelijke 
verkeersituaties. In de huidige situatie zijn er bijvoorbeeld veel 
inritten naar particuliere percelen die niet meer als zodanig 
gebruikt worden. Dit zijn ideale plekken voor de realisatie van extra 
parkeervakken. Om verder ruimte te creëren kan er in de wijk (deels) 
éénrichtingsverkeer worden gecreëerd. Zo hoeft een toename van de 
bereikbaarheid niet ten koste te gaan van groen, trottoirs, pleinen of 
andere openbare ruimtes.

Materialisering
In het belevingsonderzoek komt de bovengrondse infrastructuur 
naar voren als een duidelijk punt van aandacht. Er zijn verzakkingen 
waardoor de openbare bestrating op plaatsen ongelijk is. 
De noodzaak tot herstrating kan worden aangegrepen om 
duurzaamheidsslagen te maken.
Bij het vervangen van de straatverharding kan hergebruik van 
betonpuingranulaat worden toegepast. Ook kan de verharding 
worden aangebracht met een lichte kleur, om hittestress te beperken 
en te besparen op de hoeveelheid benodigde openbare verlichting. Bij 
houten inrichtingselementen kan gekozen worden voor FSC- of PEFC 
keurmerk. 

Vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie kunnen kunststof grastegels 
worden toegepast in de parkeervakken. Het hemelwater wordt 
daarbij via de ondergrond afgevoerd zodat de afvoer naar de riolering 
wordt verminderd. Het gras kan direct in definitieve vorm worden 
aangebracht, zodat er meer zekerheid is dat het gras daadwerkelijk 
aan zal slaan. 

Bij het vervangen van de openbare verlichting kan gekeken worden 
naar de mogelijkheid om duurzame led-verlichting aan te brengen. 
Daarnaast kan gekeken worden naar het uitrusten van deze 
verlichting met sensoren, die het licht dimmen wanneer er geen 
activiteit in de straat is. Dit vermindert het energieverbruik en de 
lichtvervuiling. 

9.4 Groen & Water
Beleving
Bewoners waarderen de openbare ruimte van Oud-Krimpen. Vooral 
de groenvoorziening wordt genoemd: men is tevreden over de 
grasveldjes, de bomen en de bloembakken. De relatieve rust in de 
wijk draagt bij aan een goede beleving van het groen. Dit komt 
naar voren uit het belevingsonderzoek. Het groen in de wijk is 
dus duidelijk een kwaliteit. Bewoners geven echter ook aan dat 
bomen vaker gesnoeid moeten worden en dat er meer aandacht 
besteed moet worden aan het onderhoud van de bloembakken en 
de hoeveelheid onkruid. Sommige bewoners pleiten voor nog meer 
groen in de wijk. 
Waar mogelijk is compensatie van groen belangrijk in kwaliteit en/
of kwantiteit en het behoud van doorgaande groenstructuren. Een 
beperkter areaal groen met een hoge gebruiks- en belevingswaarde 
compenseert het verlies van vierkante meters groen met een lage 
waarde.

Ecologie
De groenstructuur kan anderzijds kwaliteitsimpuls krijgen door de 
biodiversiteit ervan te stimuleren. Denk hierbij aan nestkasten voor 
vogels, drachtplanten voor bijen, schuillocaties voor vleermuizen en 
insectenhotels. Rijker en gevarieerder groen, geeft de biodiversiteit 
eveneens een boost.
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Wateroverlast, overstromingen en 
droogte - wie is verantwoordelijk? 
Deel 2

In deel 1 zijn de verantwoordelijkheden van 
respectievelijk het rijk, provincies en de 
waterschappen behandeld. Het tweede deel 
beschrijft de punten voor de gemeenten en 
eigenaren van gebouwen en terreinen.

Gemeenten hebben zorgtaken voor 
hemelwaterafvoer, rioolwaterinzameling en 
grondwateroverlast en -onderlast door doelmatige 
maatregelen in de openbare ruimte. Zij zorgen 
voor de riolering in het openbaar gebied inclusief 
eventuele infiltratie- en bergingsvoorzieningen. 
Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de 
ruimtelijke inrichting en kunnen bouwvoorschriften 
of regels voor hemelwaterverwerking op private 
terreinen opleggen. Via de veiligheidsregio’s kunnen 
bij calamiteiten aanvullende maatregelen worden 
genomen.

Eigenaren van gebouwen en terreinen zorgen 
voor verwerking van hemelwater en van grondwater 
op eigen terrein voor zover redelijkerwijs mogelijk 
en de gemeente dat van hen vraagt. Ook zijn 
zij verantwoordelijk voor binnenriolering en 
aansluiting naar het openbare riool. Daarnaast ligt 
de grondwater ontwatering op eigen terrein bij de 
eigenaren en zijn zij ook verantwoordelijk voor 
toepassing van de bouwvoorschriften en hun eigen 
funderingen. De voorschriften bepalen in essentie 
onder meer dat dak, muren en begane grondvloer 
van een gebouw waterdicht moeten zijn. In het 
buitengebied kunnen zij ook onderhoudstaken 
hebben voor wateren.

Klimaat
Los van beleving en ecologie draagt het investeren in groen ook 
bij aan klimaatadaptatie. Met name grootschalig groen zoals 
bomen zijn van grote waarde voor het leefklimaat in de wijk. 
Door schaduwwerking, windkering en temperatuurmatiging door 
verdamping dragen zij bij aan een prettig woonklimaat. Daarnaast 
zorgen grote hoeveelheden oppervlaktegroen voor een goede 
bodeminfiltratie en een reductie van hittestress.

Bij de keuzes voor nieuw groen is echter aandacht nodig voor de 
effecten van klimaatverandering, zoals langere droge periodes, 
fluctuerende grondwaterstanden en het ontstaan van ziektes en 
plagen. Bij het kiezen van bestendige boomsoorten, dienen de bomen 
tegen ophoging te kunnen. 

(Grond)water
Waterpartijen zijn beperkt in Oud-Krimpen. De enige watergang die 
in de wijk aanwezig is, is de Weteringsingel. De inrichting rondom 
deze waterpartij kan versterkt worden om de beleving van het water 
te vergroten. Denk aan zitmeubilair om een rustmoment te creëren, 
of informatieborden met mogelijk aan te treffen fauna bij het water.

Ook het niet-zichtbare water verdient de nodige aandacht. Om 
de grondwaterstand in het openbare gebied van Oud-Krimpen zo 
goed mogelijk te kunnen reguleren, kunnen drainagebuizen in de 
straten worden aangelegd. Daar waar tevens hemelwaterriolering 
wordt aangelegd, kunnen drainage en regenwaterriolering worden 
gecombineerd tot een drainage-transport (DT) riool. Overtollig 
hemelwater kan worden afgevoerd naar de Weteringsingel.

Bied hierbij ook particuliere grondeigenaren de mogelijkheid 
overtollig grondwater af te voeren vanuit de hoofddrain per 
woning(blok) middels uitleggers tot aan de perceelgrenzen. Hier 
kunnen particulieren dan desgewenst zelf op aansluiten.

Onderhoudsarm beheren
Investeren in groen of water in de wijk hoeft niet gepaard te gaan 
met een toename in de beheerkosten. Veel soorten groen kunnen 
onderhoudsarm beheerd worden mits hierop wordt gelet. Daarnaast 
is Oud-Krimpen een wijk met een sterk gemeenschapsgevoel, dat 
het kansrijk maakt om een programma te ontwikkelen waarin het 
openbaar groen door de bewoners zelf wordt beheerd.

9.5 Mens en Maatschappij
Identiteit door materialisering
Bewoners van Oud-Krimpen geven in het belevingsonderzoek aan 
de openbare ruimte te waarderen om haar inrichtingselementen, 
zoals speeltuinen en de nieuwe lantaarnpalen als armatuur van 
de openbare straatverlichting. Dit laat zien dat bewoners begaan 
zijn met het lokale milieu waarin zij leven. Bewoners geven aan 
dat zij de nieuwe armaturen van de OVL graag overal in Oud-
Krimpen terugzien. Het gedeelte van de wijk dat nu over de nieuwe 
lichtmasten beschikt wordt goed beleefd. Het is een kans om deze 
goede beleving overal in de wijk te creeëren. Tevens wordt daarmee 
bijgedragen aan een eenduidige inrichting van het openbare gebied 
van de wijk. Dit creëert een gezamenlijke identiteit die refereert aan 
de unieke plek in de geschiedenis die Oud-Krimpen inneemt in de 
gemeente Krimpen aan den IJssel. 

Sociale cohesie
De bewoner van Oud-Krimpen is gericht op de buurt. Deze sociale 
houding kan expliciet worden uitgenut door één of meerdere plaatsen 
in de wijk te creëren die fungeren als een sociaal trefpunt. Dit zijn 
ontmoetingsplaatsen voor bijvoorbeeld gezamenlijke maaltijden, 

koffiemomenten, lichamelijke activtieiten, of andere kleinschalige 
evenementen. Het creëren van dergelijke plekken helpt ook tegen 
sociale problematiek zoals eenzaamheid en sociale isolatie.

Inrichten op sociale ontwikkeling
Het is belangrijk om bij de inrichting van de openbare ruimte 
rekening te houden met demografische ontwikkelingen in de wijk. Uit 
het belevingsonderzoek blijkt dat veel mensen die reeds wat ouder 
zijn, van plan zijn in de wijk te blijven. Jongere mensen overwegen 
eerder om de wijk nog te verlaten. Dit gegeven, samen met de meer 
algemene trend van vergrijzing, betekent dat de kans reeël is dat 
Oud-Krimpen meer zal vergrijzen. Voor de inrichting van de wijk 
betekent dit dat het raadzaam is om brede trottoirs aan te leggen. 
Daarnaast kunnen er fietsstraten worden aangelegd, waar de ‘auto te 
gast’ is. 

Langzaam verkeer dominant
De straten van Oud-Krimpen worden in principe het domein van het 
langzame verkeer. Hierdoor zullen ouderen zich veiliger voelen op 
straat en zich gemakkelijker verlplaatsen door een meer leefbare 
wijk. Veelal geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. 
Plateaus op kruisingen kunnen de snelheid verder verlagen en 
versterken het beeld van een gelijkwaardige kruising. Voor wegen 
waar een snelheid van 50 km/u geldt (o.a. Rotterdamseweg), 
kunnen wegversmallingen voorkomen dat er te hard gereden wordt.

Denk bij het inrichten op sociale ontwikkeling ook aan het creëren 
van rustpunten in de wijk, zodat routes voor langzaam verkeer en 
ouderen behapbaar zijn en uitnodigen tot gebruik. Dit kan door 
koele, groene plekken met voldoende hoogwaardig zitmeubilair te 
creëren.

De aanleg van prominente langzaam verkeerroutes wordt ook 
geadviseerd in het kader van levensloopbestendigheid. Goede 
langzaam verkeerroutes - zoals goed beloopbare voetpaden - met 
duidelijke bebording kunnen duurzame mobiliteit in de wijk borgen 
voor ouderen en mindervaliden. 

Aantrekkelijke leefomgeving
Tot slot is een algemeen sociaal advies om in de wijk zo veel 
mogelijk een natuurlijke omgeving met toegankelijk groen en 
water, aantrekkelijke plekken voor sociale interactie en veilige 
kruispunten te behouden en te verbeteren. Dit draagt bij aan de 
mentale gezondheid van de bewoners. Oud-Krimpen wordt ervaren 
als een kindvriendelijke omgeving. Deze kwaliteit kan verder 
worden uitgebouwd door bijvoorbeeld in looproutes naar scholen 
speelaanleidingen op te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
paaltjes en muurtjes waar kinderen op kunnen klimmen, trappetjes 
en hinkstap-sprongtegels, zodat kinderen worden uitgedaagd om 
onderweg meer te bewegen.

9.6 Economie en Ondernemen

Bewoners van de wijk geven in het belevingsonderzoek aan het 
winkelaanbod in de wijk te waarderen. Het is belangrijk om het 
economisch potentiëel van een wijk te benutten. Zo blijft het lokale 
milieu een interessante locatie om te investeren. Dit is belangrijk, 
omdat een gebrek aan investeringen in de wijk kan leiden tot het 
economisch devalueren in de wijk.

De bedrijvigheid in de wijk dient daarom gestimuleerd te 
worden. Dit kan door bij het maken van plannen te letten op de 

wensen van ondernemers. Het gaat hier zowel om de grotere 
ondernemingen - zoals de automobielbedrijven - als de kleinere 
bedrijven en eenmanszaken die door de wijk verspreid zijn. Ook de 
kleinschalige economie dient gekoesterd te worden, zoals de diverse 
horecagelegenheden die in de wijk aanwezig zijn, en de wekelijkse 
versmarkt die zich onder het viaduct van de C.G. Roosweg bevindt. 
Ook bevinden zich door de wijk veel bedrijven aan huis.

Door de wensen van ondernemers goed mee te nemen in de 
herinrichting, en deze wensen waar mogelijk te koppelen aan andere 
gemeentelijke doelstellingen of speerpunten uit deze visie, kan de 
economische vitaliteit van Oud-Krimpen geborgd blijven. Dit is goed 
voor de lokale vestigingsklimaat en de economische duurzaamheid 
van het bestaande vastgoed.
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10 | Doorkijk

10.1 Gefaseerde aanpak
Dit hoofdstuk geeft inzicht in het vervolg van het project Oud-
Krimpen Waterproof. Het is immers het doel om dit visiedocument 
goed aan te laten sluiten bij een vervolgfase van het proces, waarin 
wordt toegewerkt aan het daadwerkelijk toekomstbestendig maken 
van Oud-Krimpen.

Dit visiedocument heeft de meer abstracte lijnen uitgezet voor de 
wijk. Het laat zien in welke fysieke en historische context de wijk 
zicht bevindt, welke karakeristieken de wijk heeft en welke thema’s 
in ogenschouw genomen kunnen worden bij het bepalen van de 
koers van de wijk. 

Voor de meer concrete doorvertaling van de visie is door de 
Gemeente Krimpen aan den IJssel en IBKW gekozen voor 
een gefaseerde aanpak. Dit houdt in dat Oud-Krimpen wordt 
opgedeeld in vier deelgebieden (zie kaart). Elk gebied zal een eigen 
uitvoeringsplan en uitvoeringsjaar hebben. Op die manier blijft het 
werk behapbaar, en blijft een bepaalde mate van bereikbaarheid en 
leefbaarheid voor de wijk continu geborgd. 

In het proces van planvorming dat plaatsvindt voorfgaand aan de 
werkzaamheden, hebben de klankbordgroepen van wijkbewoners 
een belangrijke functie. Zij vormen een centraal onderdeel van het 
participatietraject, waarin de wensen en knelpunten van betrokkenen 
zo goed mogelijk in beeld worden gebracht en meegenomen.

10.2 Participatie en projectfasen
Richting het opstellen van concrete plannen voor het in deelgebieden 
aanpakken van de openbare ruimte organiseert de gemeente per 
deelgebied een klankbordgroep. Deze klankbordgroepen bestaan 
uit tien tot vijftien serieus betrokken bewoners. Zij vormen een 
werkgroep waarin actief wordt meegedacht in de fasen van het 
schetsontwerp en het voorlopig ontwerp. Met lokale kennis en meer 
draagvlak kan een robuuster project worden uitgevoerd, waarbij 
het projectresultaat duurzamer is wanneer deze is afgestemd op de 
wensen van de gebruiker. 

De werkgroepen zullen zoveel mogelijk in synergie gaan met dit 
visiedocument in termen van uitgangspunten en blik op de (recente) 
toekomst. De gemeente gaat vervolgens een deelontwerp opstellen, 
dat wordt gepresenteerd aan de bewoners. De laatste stap is het 
opstellen van een uitvoeringsontwerp. Hiermee gaan vervolgens de 
gegadigde aannemers aan de slag in de openbare ruimte.

10.3 Deelgebieden

Oud-Krimpen wordt voor de aanpak opgedeeld in vier deelgebieden 
die aansluitend aan elkaar gereconstrueerd zullen worden. Leidend 
bij de aanpak van de deelgebieden is de huidige visie en daaruit 
voortkomende planvorming. Dit biedt uitgangspunten voor een 
vertaling naar welke keuzes in welke deelgebieden mogelijk zijn.  

Tot op zekere hoogte worden per deelgebied aparte 
ontwerpuitgangspunten en keuzes gemaakt wat betreft de aanpak 
van boven- en ondergrondse inrichting. Dit heeft te maken 
met de uitleenlopende staat van de riolering, unieke uitstraling 
per deelgebied alsmede de beperkte middelen die beschikbaar 
zijn en verdeeld moeten worden. Voor deelgebied 1 is hiermee 
reeds een start gemaakt. Het ontwerpen gebeurt deels via een 
participatieproject.

Hiermee is deze visie een leidraad die de komende jaren 
ondersteuning biedt bij de invulling van de deelgebieden. Zo wordt 
voorkomen dat er voor elk deelgebied opnieuw fundamentele 
keuzes moeten worden gemaakt. 

Ambities Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
(RA)
Binnen de gemeente is onlangs het proces gestart waarmee invulling 
gegeven gaat worden aan de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie (RA) waaraan de gemeente zich, met de ondertekening van 
het Bestuursakkoord Water verbonden heeft. Uiteindelijke doel is een 
klimaatbestendige en waterrobuuste ruimtelijke inrichting van Nederland in 
2050. (deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie) Rijk, provincies, gemeenten 
en waterschappen moeten daarom vanaf 2020 klimaatbestendig en 
waterrobuust handelen.

De eerste ambitie is het uitvoeren van stresstesten voor de thema’s 
wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsgevaar. In 2018 is 
daar ook bodemdaling aan toegevoegd. Voor Oude Krimpen is de stresstest 
wateroverlast uitgevoerd. Maar voor het gehele in 2019 zal dit ook opnieuw 
in samenhang met de rest van het gemeentelijk grondgebied worden gedaan. 

Eind 2019 zal op basis van stresstestkaarten inzicht zijn ontstaan in de 
kwetsbaarheden voor de vier thema’s voor Krimpen aan den IJssel als 
geheel. Op basis daarvan zal een risicodialoog gevoerd gaan worden. 
De risicodialoog heeft twee doelen: het bewustzijn over de kwetsbaarheid 
voor klimaatextremen vergroten en bespreken wat de eigen ambitie is om 
de kwetsbaarheden tegen te gaan en welke concrete maatregelen daarvoor 
mogelijk zijn. 

Veel partijen zullen betrokken moeten worden bij de gezamenlijke 
zoektocht naar maatregelen, oplossingen en meekoppelkansen. Gezien de 
kwetsbaarheid van de niet onderheide woningen in Oud-Krimpen is het aan 
te bevelen ook vertegenwoordigers de eigenaren van deze woningen in de 
risicodialoog te betrekken.
De complexiteit van de opgave en het proces (ambitie, verkenning van 
oplossingen, aanvullende gegevens, berekeningen, dialoog) betekent dat 
de risicodialoog geen eenmalig gesprek is. De risicodialoog is een iteratief 
proces. Na het voeren van de risicodialoog zal voor Oud-Krimpen de 
maatregelen voor het klimaatadaptatie verder uitgewerkt moeten worden. 
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Parkeren op trottoirniveau zorgt voor een 
betere afstroming van het hemelwater.
Daarnaast zorgt het voor een ruimer ogend 
trottoir. 

Klinkerverharding heidepaars.Kunsstof grastegels. 

Natuurlijke materialen dragen bij aan de 
beleving. Palenwand kastanjehout.

Waterplein is speelaanleiding gecombineerd 
met waterberging. Nieuwe donkere klinkers,

vakken aangeduid met P-tegel.
Rijwielpadband als scheiding 
tussen parkeren en rijbaan.

PARKEREN 2m

De diverse pleinen in de wijk lenen zich bij uitstek voor 
het realiseren van verschillende typen waterpleinen. Een 
hedendaagse combinatie van spelen en waterbergen bij 
piekbuien.  
Door een deel van het plein lager aan te leggen en 
het water uit de openbare ruimte hiernaar toe te 
leiden, wordt extra (droge) berging gerealiseerd. Na 
de bui kan het water vertraagd worden afgevoerd op 
het oppervlaktewater. Bij droge periodes is het een 
aantrekkelijke speelvoorziening/openbare ruimte.

Gesloten verharding wordt zoveel mogelijk 
voorkomen, daarom zijn parkeervakken uitgevoerd in 
openbetonstenen. 
Beplanting wordt geselecteerd op diversiteit, robuustheid 
(bestand tegen droogte/vocht) en attractiviteit.

PRINCIPE INRICHTING PLEIN

TUINSTRAAT

ADVIES- EN ONT WERPBURO VOOR DE LEEFOMGEVING

onderwerpd atum formaat

DORPSSTRAAT 22 |  2935 AC OUDERKERK A/D IJSSEL
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Nieuwe donkere klinkers,
vakken aangeduid met P-tegel.
Rijwielpadband als scheiding 
tussen parkeren en rijbaan.

PARKEREN 2m

De woonstraten zijn erg smal in Oud-Krimpen. Mobiliteit, 
groen, parkeren en klimaatadaptatie staan onder druk. 
Door het toepasssen van geleidebanden wordt de 
openbare ruimte een stuk toegankelijker. 
Bomen worden aan 1-zijde van de rijbaan geplant in een 
boombak.

 

PRINCIPE INRICHTING WOONSTRAAT

KORTLANDSTRAAT

ADVIES- EN ONT WERPBURO VOOR DE LEEFOMGEVING

onderwerpd atum formaat
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5. Klinkerverharding heidepaarsDrainage

Aansluiting particulier

*Hoogtematen nader te bepalen
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Bronnen

Beleidsrapporten
Bestemmingsplan Kortland (NL.IMRO.0542.BPKLKortland-oh01)

Fietsstructuurplan Krimpen aan den IJssel

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel

Duurzaamheidsvisie Krimpen aan den IJssel

Gemeentelijk Rioleringsplan Krimpen aan den IJssel

Groenstructuurplan ‘Ruimte voor groen’ Krimpen aan den IJssel

Waterplan Krimpen aan den IJssel
 
Archeologische Beleidskaart

Cultuurhistorische atlas Zuid-Holland

Inventarisatie en investeringsbereidheid voor bestaande bomen
 

Rapporten van derden
Royal Haskoning DHV - Wateronderzoek Oud-Krimpen (2018)

Royal Haskoning DHV - Grondwatermeetnet Krimpen aan den IJssel (2017)

BTL Advies - Belevingsonderzoek Oud-Krimpen (2018)

Digitale omgevingen
Website gemeente Krimpen aan den IJssel

Topotijdreis
 
Google Maps

Klimaatatlas
 
Centraal Bureau voor de Statistiek 

Eigen materiaal
Interview door Jesse Kleijwegt, Gebiedsmanagers

Fotorapportage door Mathijs Bol, Gebiedsmanagers




