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SAMENVATTING
Het openbaar groen in de gemeente Krimpen aan den IJssel draagt sterk bij aan
de aantrekkelijke en gevarieerde woon- en werkomgeving. Dit wordt door bewoners
gewaardeerd. Groen in de bebouwde omgeving is echter niet vanzelfsprekend. Daarom
beschrijft de gemeente in dit groenstructuurplan de visie voor de lange termijn ten
aanzien van de inrichting van het openbaar groen. Daarbij worden concrete acties
uitgezet om de waardevolle, karakteristieke, veilige en duurzame groenstructuur in de
gemeente Krimpen aan den IJssel te behouden en versterken.
In dit plan is de gewenste groenstructuur vastgelegd. Hierbij is onderscheid gemaakt
in een drietal niveaus. De groenstructuur van de eerste orde is beeldbepalend voor de
gehele gemeente. Tot deze structuur behoren de robuuste structuur (aaneenschakeling
van park- en groengebieden), de hoofdwegenstructuur en diverse afzonderlijke parken.
Tot de groenstructuur van tweede orde behoren de wijkontsluitingen en de wijkparken.
Het groen dat tot de tweede orde behoort is gericht op gebruik en beleving door de wijk.
Het overige groen behoort tot de derde orde.
Voor alle onderdelen van de groenstructuur zijn de huidige kwaliteiten en knelpunten
beschreven. Op basis van een algemene visie wordt voor ieder onderdeel aangegeven
welke ontwikkelingen gewenst zijn. Speerpunten in deze visie zijn onder andere
de ontwikkeling van een duurzame groenstructuur. Groen dat tot de eerste orde
behoort dient ook na ophoging behouden te kunnen worden, zodat een volwassen
groenstructuur ontstaat. Het groen dat tot de derde orde behoort dient juist een korte
omlooptijd te hebben. Door het uitgroeien van het groen van de eerste orde kan dit ook
beter bijdragen aan de belangrijke functies identiteit en oriëntatie. Voor de robuuste
structuur geldt dat zowel recreatie als ecologie hier een plek moeten vinden. Om de visie
te realiseren worden concrete voorstellen gedaan om de groenstructuur te verbeteren.
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1 INLEIDING
1.1

Groene kwaliteit

Krimpen aan den IJssel bestaat van oorsprong uit lintbebouwingen langs de IJsseldijk
en de Lekdijk. Het groen langs deze oude structuren ademt op diverse locaties deze
historie uit. Vanaf de jaren ‘50 heeft de gemeente een gestage groei doorgemaakt.
Uit de opbouw van de wijken is af te leiden in welke periode deze zijn gebouwd. Dit is
medebepalend voor de groenstructuur in de wijk.
De gemeente heeft een groen karakter. Dit blijkt direct bij binnenkomst van de bebouwde
kom. Groene entrees en hoofdwegen begeleid door brede groenzones geven direct een
aangenaam beeld. Verweven met de bebouwing zijn daarnaast diverse parken aanwezig
die als een kralensnoer door de gemeente gesitueerd zijn. Het zelfde geldt voor de
meer rechtlijnige structuur van watergangen. Losse natuurvriendelijke oevers en strakke
laanbeplantingen begeleiden deze structuren.
Inwoners waarderen deze dorpse, groene uitstraling. Zij wonen graag in een omgeving
waar je een ommetje maakt in het groen en kinderen de groene buitenruimte kunnen
ontdekken. Het is daarom voor de gemeente van belang deze kwaliteiten te waarborgen.
Nieuwe ontwikkelingen vragen echter steeds meer ruimte in de bebouwde omgeving.
Binnen de gemeentegrenzen is de ruimte voor deze ontwikkelingen beperkt. Het
aanwezige groen biedt nog enige ruimte. Groen vervangen door rood doet echter
afbreuk aan de groenstructuur die momenteel aanwezig is en de kwaliteit van de
openbare ruimte die deze groenstructuur met zich mee brengt.
In het groenstruktuurplan zijn in 1994 de kwaliteiten van het groen in de gemeente
Krimpen aan den IJssel omschreven. Dit groenstruktuurplan is onderdeel van het
groenbeleidsplan, dat in 2008 is geëvalueerd. Het nieuwe groenstructuurplan Ruimte
voor groen is de uitwerking van deze evaluatie. In dit plan zijn de huidige groene
kwaliteiten vastgelegd. Ook voor het nieuwe groenbeleids- en beheerplan is een
uitwerking van de evaluatie en is gelijktijdig met dit groenstructuurplan is opgesteld.
Deze twee plannen ondersteunen elkaar en hebben een nadrukkelijke relatie. De
thema’s in het groenbeleids- en beheerplan bieden uitgangspunten en richtlijnen
om de gewenste structuur zoals die in dit plan is opgenomen te realiseren. In dit
groenstructuurplan wordt meermaals naar het groenbeleids- en beheerplan verwezen.
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen op de gewenste structuren in dit plan
worden afgestemd. Daarnaast leggen we in dit plan de ambities van de gemeente
ten aanzien van haar groen vast en zijn concrete actiepunten opgenomen waarmee
de groenstructuur in de toekomst versterkt kan worden. Groen is namelijk continu in
ontwikkeling.
De doelstelling van dit groenstructuurplan is:
Het omschrijven van een visie voor de lange termijn ten aanzien van de inrichting
van het openbaar groen en het uitzetten van concrete acties voor de komende
jaren om de waardevolle, karakteristieke, veilige en duurzame groenstructuur in de
gemeente Krimpen aan den IJssel te behouden en versterken.
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1.2

Actueel groen, ambitieus groen

Het belang van een groene leefomgeving krijgt steeds meer aandacht, bijvoorbeeld
de natuur- en milieuwaarde. Groen in de directe woonomgeving heeft op zich zelf
een ecologische waarde. Het beleven van natuur in de directe woonomgeving heeft
daarnaast met name voor kinderen een educatieve waarde. Tijdens hun spel komen ze
onbewust in aanraking met planten en dieren en ontdekken hierdoor hoe de natuurlijke
wereld in elkaar zit. In het stedelijk gebied zorgt groen door verdamping voor een
matiging van de temperatuur en ﬁltert groen de lucht.
Een groene omgeving is aantrekkelijk om in te verblijven en te recreëren. Doordat
bewoners elkaar op verblijfsplekken in parken of tijdens een ommetje ontmoeten draagt
groen bij aan het versterken van de onderlinge contacten en cohesie in een wijk.
Daarnaast is bewegen gezond. In een groene omgeving zijn mensen eerder geneigd
te gaan bewegen en onderzoek heeft aangetoond dat men het ook langer volhoudt.
Spelen in een natuurlijke omgeving draagt bij aan de sociale, emotionele en motorische
ontwikkeling van kinderen.
Oriëntatie en herkenning in bebouwd gebied is mede mogelijk door groen. Een boom
nabij een belangrijk kruispunt of een bosje langs een lange weg zijn herkenningspunten
voor burgers. Het karakter van de gemeente als geheel en de wijken afzonderlijk wordt
mede bepaald door het openbaar groen. De diversiteit van toegepaste plantmaterialen
en beplantingstypen zorgt ervoor dat onderscheid gemaakt kan worden in wijktypen, wat
bijdraagt aan de oriëntatie en herkenning.
Groen heeft daarnaast een economische waarde. Woningen in een groene omgeving
worden hoger gewaardeerd dan woningen in een stenige omgeving. Een hogere
geldelijke waarde is indirect ook voor de gemeente positief (WOZ-waarde).
Om aan bovenstaande functies en kwaliteiten invulling te geven heeft groen een
belangrijke plaats in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Groen is echter continu in
ontwikkeling. In deze paragraaf zijn de uitgangspunten van de gemeente aangegeven
om op deze ontwikkelingen in te spelen. Deze uitgangspunten zijn verweven in dit plan
en zijn belangrijk bij het ontwerpen, realiseren en beheren van het openbaar groen. De
gemeente Krimpen aan den IJssel gaat hiermee voortvarend aan de slag. Maatregelen
in dit plan zijn mede gericht op het benutten van kansen ten aanzien van onderstaande
thema´s.

1.2.1

Kwaliteit en identiteit

Krimpen is een groene gemeente. De aanwezige (natuurlijke) parkzones en het groen
langs de belangrijkste ontsluitingswegen zijn beeldbepalend en daarom van belang
voor de identiteit van Krimpen aan den IJssel. De toenemende ruimtevraag is voor de
gemeente geen reden grote groengebieden om te vormen. In bepaalde gevallen zijn
zwaarwegende argumenten aanwezig om de functie van het openbaar groen toch te
veranderen. Het groene karakter dient echter behouden te worden. De gemeente streeft
naar compensatie in kwaliteit en/of kwantiteit en het behoud van doorgaande structuren.
Een beperkter areaal groen met een hoge gebruiks- en belevingswaarde compenseert
het verlies van vierkante meters groen met een lage waarde. Bij alle ontwikkelingen gaat
kwaliteit voor kwantiteit.
In dit plan zijn de beeldbepalende groenelementen in Krimpen bepaald. De functie van
deze onderdelen wordt niet gewijzigd. Daarnaast zijn voorstellen gedaan om het groen
te verbeteren.
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1.2.2

Actieve burgers

Onze inwoners hebben een mening over groen. Die willen wij benutten om het gebruik
te stimuleren en de waardering voor het groen te doen toenemen. Daarom worden
bewoners betrokken bij groene ontwikkelingen. Door met bewoners in gesprek te treden
komt de gemeente tot de gewenste inrichting van de groenstructuur in het algemeen en
het openbaar groen in de directe woonomgeving in het bijzonder.
Actieve burgers kunnen daarnaast op allerlei manieren bijdragen aan een groener
Krimpen. Bijvoorbeeld door in hun tuin dieren de mogelijkheid te bieden te foerageren
of verblijven. De gemeente bekijkt de mogelijkheden om dit samen met verenigingen
in Krimpen te stimuleren. Daarnaast biedt burgers de mogelijkheid samen met de
gemeente het groen in hun woonomgeving te onderhouden.

1.2.3 Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed en rekbaar begrip. Om dit vatbaar te maken en speciﬁek
te richten op het openbaar groen zijn voor 3 duurzaamheidsaspecten ambities
geformuleerd. We kijken hierbij naar het totale openbare groen in de gemeente. Vanuit
het oogpunt van duurzaamheid achten wij voor de gehele gemeente een aantal zaken
van belang:


hoeveelheid groen: is in de gemeente als geheel en in de afzonderlijke wijken
voldoende groen aanwezig? In de praktijk blijkt niet alleen het areaal, maar ook de
kwaliteit van het groen van groot belang. Biedt dit groen de gewenste mogelijkheden
aan de gebruikers. In dit groenstructuurplan wordt het groen beoordeeld.
Kwantitatief is het areaal door de aanwezigheid van diverse parkgebieden en
groene water- en wegenstructuren voldoende. Behoud van dit areaal is van groot
belang voor de uitstraling van de gemeente Krimpen. Kwalitatief worden voorstellen
gedaan om de belevings- en gebruikswaarde te vergroten.



biodiversiteit: de diversiteit van soorten en ecosystemen in een regio. Het openbaar
groen is van waarde door de aanwezige ﬂora en fauna. Binnen de kom van de
gemeente Krimpen aan den IJssel zijn diverse gebieden met (hoge) ecologische
waarde aanwezig. In dit groenstructuurplan wordt nader ingegaan op de
mogelijkheden om door middel van realisatie en beheer de mogelijkheden voor ﬂora
en fauna om zich te vestigen te vergroten, wat ten goede komt aan de biodiversiteit.



meervoudig ruimtegebruik: de beschikbare vrije ruimte in Krimpen is beperkt.
Door de beschikbare ruimte goed te benutten wordt voorkomen dat onnodig
landelijk gebied omgevormd moet worden naar stedelijk gebied. In het groen zijn
functies als recreatie, natuurwaarden en waterberging goed te combineren. Bij de
verbetervoorstellen van het onderdeel groenstructuur wordt hierop ingespeeld.

1.2.4

Belang bomen

Bomen zijn van grote waarde voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. Bomen
begeleiden een groot aantal wegen binnen de kom. Tevens zijn bomen van invloed
op het leefklimaat. Door schaduwwerking, windkering en temperatuurmatiging door
verdamping dragen bomen bij aan een aangenaam woonklimaat. De gemeente
wil daarom bomen een belangrijke plaats geven de groenstructuur. Voorstellen
voor ontwikkeling van de boomstructuur zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Om deze
boomstructuur de mogelijkheid te bieden volledig uit te groeien zijn in hoofdstuk 2 van
het groenbeleids- en beheerplan uitgangspunten voor de ontwikkeling en het beheer van
de boomstructuur opgenomen.
Groen en met name bomen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan schonere
lucht. Door toenemende verstedelijking, industrie en verkeer in en rondom de stedelijke
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gebieden zijn de hoeveelheden ﬁjnstof toegenomen. Door de rijksoverheid wordt steeds
meer aandacht gevestigd op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Bomen kunnen hier
dus een belangrijke bijdrage aan leveren. Met name langs de doorgaande wegen
(onder andere C.G. Roosweg, Nieuwe Tiendweg) biedt groen mogelijkheden, aangezien
hier veel verkeer passeert. In de uitwerking van maatregelen wordt hier rekening mee
gehouden.

1.2.5

Groen en water

Om gebruik van de veengronden in het verleden mogelijk te maken werden veel sloten
en slootjes ten behoeve van de ontwatering aangelegd. In de huidige structuur zijn
veel sloten en watergangen behouden. Het zijn daardoor belangrijke dragers van de
ruimtelijke structuur met een historische betekenis. Daarnaast zijn deze structuren
waardevol voor natuur en milieu. Zichtbaarheid van het water en het benadrukken van
de waterstructuur met groen versterken de beleefbaarheid. In dit groenstructuurplan
wordt bij water continu de link gelegd met:


zichtbaarheid en beleefbaarheid



beheerbaarheid en waterkwaliteit



ecologische kwaliteiten en potenties nabij water (natuurvriendelijke oevers,
rietvegetaties)

In het groenbeleids- en beheerplan wordt in paragraaf 3.2.1. nader ingegaan op
natuurlijk groen in watergangen en langs oevers.

1.3
1.3.1

Kaders
Vanuit relevante wet- en regelgeving

Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet (Stb. 1998,402) richt zich op de bescherming van inheemse
planten- en diersoorten binnen en buiten de beschermde natuurgebieden. Uitgangspunt
is het ‘nee, tenzij beginsel’. De Flora- en faunawet heeft onder andere gevolgen voor het
beheer van groenvoorzieningen. Ook bij alle nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwbouw,
wegen en inrichting van de openbare ruimte is de Flora- en faunawet van toepassing.
Bij ontwikkelingen en groenbeheer in de gemeente moet gekeken worden naar de
huidige natuurwaarden (onder andere de aanwezigheid van beschermde soorten en
vaste rust- of verblijfplaatsen) en de schadelijke gevolgen die soorten ondervinden bij
de uitvoering van werkzaamheden. Alvorens werkzaamheden zoals het snoeien en
rooien van bomen en beplantingen uit te voeren moet dan ook altijd worden bekeken of
natuurwaarden aanwezig zijn en wat de gevolgen van de werkzaamheden hierop zijn.
In het groenbeleids- en beheerplan wordt nader ingegaan op de relatie tussen de Floraen faunawet en het praktische groenbeheer in de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Monumentenwetgeving
In de monumentenwet zijn groenobjecten, waaronder bomen en tuinen, bij een gebouw
dat als Rijksmonument is geregistreerd, beschermd wanneer deze in de beschrijving
van het object zijn vermeld. Afzonderlijke groenobjecten, zoals bomen of boomgroepen,
kunnen niet als Rijksmonument worden geregistreerd.
Nationaal register monumentale bomen
De Bomenstichting beheert het Nationaal Register van Monumentale Bomen. Het
betreft zowel gemeentelijke bomen als bomen in eigendom van derden. Het register
monumentale bomen heeft geen juridische status. In het register is één boom in Krimpen
aan den IJssel opgenomen. Het betreft een bruine beuk aan de IJsseldijk 230 van ruim
100 jaar oud.
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1.3.2

Vanuit relevante gemeentelijke beleid

Onderstaande gemeentelijke plannen zijn gebruikt bij opstellen dit groenstructuurplan.
Bestemmingsplannen
In de bestemmingsplannen van de gemeente is ook de bestemming openbaar groen
opgenomen. De belangrijkste groene elementen zijn vastgelegd. Hierdoor heeft dit
groen tot op zekere hoogte een beschermde status. Deze structuren zijn opgenomen
in de gewenste groenstructuur. In dit groenstructuurplan worden de kwaliteiten en
verbetermogelijkheden van deze structuren beschreven.
Groenstruktuurplan
In 1994 is het groenstruktuurplan opgesteld. In dit plan is het karakter en groen van de
gemeente geanalyseerd. Hierbij zijn het ontstaan van de gemeente, het huidige groen,
de waterstructuur en de dijken en infrastructuur de belangrijkste thema’s. Vervolgens
is het groen onderverdeeld in groen van de eerste en tweede orde en het overige
groen. Voor het groen van de eerste (onder andere IJsseldijk – Lekdijk, C.G. Roosweg,
Nieuwe Tiendweg en diverse parken) en tweede (ontsluitingswegen wijken) orde
zijn de huidige kwaliteiten en een ontwikkelingsrichting aangegeven. De analyse en
ontwikkelingsrichting bieden uitgangspunten voor dit nieuwe plan.
Evaluatie groenbeleid
In deze evaluatie is zowel de groenstructuur als het groenbeleid geëvalueerd. De huidige
groenstructuur is getoetst aan het oude groenstruktuurplan. De behaalde resultaten
zijn toegelicht. In dit plan zijn de behaalde resultaten meegewogen bij het bepalen van
de gewenste groenstructuur en worden aanbevelingen gedaan om de groenstructuur
verder te ontwikkelen. De evaluatie van het groenbeleid gaat in op diverse thema’s ten
aanzien van ontwikkeling, realisatie en beheer van het openbaar groen. In dit plan is de
evaluatie als uitgangspunt genomen. Bepaalde thema’s zijn uitgewerkt. Tevens worden
aanbevelingen gedaan voor de komende jaren.
Stedelijk waterplan Krimpen aan den IJssel
Krimpen is een waterrijke gemeente. Het waterplan gaat met name in op de
waterkwantiteit en -kwaliteit in de gemeente. Het water dient schoon en gezond te zijn
en mag geen overlast veroorzaken. Het water biedt in combinatie met groen allerlei
mogelijkheden. In dit plan zijn deze mogelijkheden vanuit het groene oogpunt bekeken.
Kwaliteitsplan beheer openbare ruimte
In dit plan stelt de gemeente doelstellingen voor het te realiseren beeld van het
openbaar groen. Welk onderhoudsniveau dient bereikt te worden? In het groenbeleidsen beheerplan zijn de keuzes opgenomen en is beleid geformuleerd om dit beeld ook
daadwerkelijk te realiseren.
Duurzaamheidsvisie 2008-2011
In deze visie is ten aanzien van groen de volgende doelstelling opgenomen: Het
realiseren van een duurzaam groenareaal conform de uitgezette lijnen van het
groenstructuurplan met behulp van natuurlijk groenbeheer en het benutten van
ecologische potenties.
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1.4

Leeswijzer

Dit groenstructuurplan bestaat naast de inleiding, waarin de gemeente haar ambities
uitspreekt, uit drie inhoudelijke delen. Deze onderdelen analyse en visie, groenstructuur,
en uitvoeringsplan zijn onderling met elkaar verweven. Gezamenlijk hebben deze tot
doel de groene kwaliteiten van Krimpen aan den IJssel te waarborgen en ontwikkelen.
In de analyse en visie wordt de visie op de groenstructuur beschreven. Een analyse van
landschap en historie, stedenbouwkundige structuur en infrastructuur vormt hiervoor
het uitgangspunt. Daarnaast is uiteraard de huidige groenstructuur van belang. In de
visie is het belang van de verschillende onderdelen bepaald en zijn per onderdeel de
belangrijkste doelstellingen voor het groen uitgewerkt.
In het onderdeel groenstructuur is de gewenste groenstructuur vastgelegd. Om de
gewenste structuur te realiseren zijn actiepunten opgenomen. Hierdoor geeft dit
hoofdstuk aan op welk groen de gemeente in het bijzonder zuinig moet zijn. Tevens is
het mogelijk bij toekomstige ontwikkelingen dit groenstructuurplan te raadplegen om de
groene inrichting af te stemmen op de gewenste structuur.
Het hoofdstuk uitvoeringsplan geeft een overzicht van alle acties die in het onderdeel
groenstructuur zijn toegelicht. Bij de acties is indien mogelijk aangegeven binnen welke
lopende projecten en reguliere maatregelen deze uitgevoerd kunnen worden.
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2 ANALYSE EN VISIE

In dit hoofdstuk is de opbouw van de gemeente Krimpen aan den IJssel en het groen in de gemeente geanalyseerd. Historie en
landschap, stedenbouwkundige opbouw en infrastructuur zijn mede bepalend voor de huidige groenstructuur. In de visie zijn per
onderdeel van de groenstructuur de belangrijkste doelstellingen uitgewerkt.

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

Fig. 2. topograﬁsche kaart Krimpen aan den IJssel, 2004.

16

Groenstructuurplan

2.1

Analyse

In deze paragraaf wordt de relatie tussen historie, landschap en de stedenbouwkundigeen wegenstructuur toegelicht. Deze zijn van belang voor de ontwikkeling en de huidige
structuren in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

2.1.1

Historie en landschap

Krimpen aan den IJssel ligt in het uiterste westen van de Krimpenerwaard. Deze
waard is een polder tussen de rivieren de Hollandsche IJssel en de Lek. De bodem
bestaat voornamelijk uit veengrond. Het gebied is vanwege de natte grond en het
overstromingsgevaar lange tijd onbewoond geweest op enkele hogere zandheuvels na.
Vanaf 1000 na Chr. is het land steeds meer in ontginning gebracht. Hiervoor werden
dijken langs de rivieren aangelegd en groef men ontwateringskanalen. Door de
ontwatering van de moerasbossen en de hiermee gepaard gaande verdroging van
het veen, zakte de bodem steeds meer. Daarom liggen de binnendijkse veengronden
onder het niveau van het rivierwater. De eerste dorpen ontstonden langs de dijken als
langgerekte lintdorpen. In Krimpen aan den IJssel zijn de historische gebouwen langs de
dijk te vinden.
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 (zie ﬁg. 1 en 2). Ook
de Oude Tiendweg is op de historische kaart als onderbreking van de langgerekte
perceelstructuur duidelijk zichtbaar.
Door hoge waterstanden in de rivier bezweek de dijk regelmatig. De achterliggende
polder kwam dan onder water te staan. Op de plaats waar de dijk doorbrak zijn vaak
“walen” of “wielen” ontstaan. Dit zijn diepe gaten waaruit de grond door het water is
weggeslagen. Na de doorbraak werd de dijk om zo’n waal heen gelegd. Dit is te zien bij
de Lekdijk aan de westkant van Krimpen. Deze waal is nu nog steeds aanwezig en ligt in
een klein parkje.
In de watersnoodramp van 1953 zijn in dit gebied de IJsseldijk en de Stormpolderdijk
doorgebroken en is een deel van de polder onder water komen te staan. Op nationaal
niveau is na deze watersnoodramp besloten om de Deltawerken te bouwen. Als eerste
werd de beweegbare stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel aangelegd. Over deze
kering werd ook een brug gebouwd. Deze Algerabrug werd geopend in 1958. Hierdoor
stond de Krimpenerwaard ineens in directe verbinding met het stedelijke gebied van
Rotterdam, waardoor het vanaf deze tijd sterk verstedelijkt is. De Stormpolder is altijd
een aparte polder geweest en heeft zich in de afgelopen 50 jaar ontwikkeld tot een
(riviergebonden) bedrijventerrein.
Het grondgebied van de gemeente Krimpen aan den IJssel is in de loop der tijd bijna
volledig volgebouwd. Dit in contrast met de rest van de Krimpenerwaard, die heel
open en kleinschalig is. Langs de randen van het bebouwde gebied zijn nog enkele
gebieden overgebleven met een landschappelijke inrichting. De agrarische functie is hier
verdwenen en de gebieden hebben vooral een natuurlijke en recreatieve functie.
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Bouwperioden wijken
Dijk met historische bebouwing van voor 1900
1900 -1950
1950 -1960
1960 - 1970
1970 - 1990
1990 - 2000
2000 - 2009

Fig. 3. Schematische weergave bouwperioden Krimpen aan den IJssel

Hoofdweg
Wijkontsluitingsweg

Fig. 4. Wegenstructuur Krimpen aan den IJssel
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2.1.2

Stedenbouwkundige opbouw

Langs het lintdorp Krimpen aan den IJssel werd in de jaren ‘30 Oud-Krimpen als eerste
uitbreiding gerealiseerd. Na de bouw van de Algerabrug in 1958 is de verstedelijking in
een stroomversnelling geraakt. In enkele decennia tijd zijn veel nieuwe wijken gebouwd.
In de stedenbouwkundige structuur is het onderliggende polderpatroon op sommige
plekken nog terug te vinden. Dit is voornamelijk het geval in de oudere delen uit de jaren
’60-’70 en de nieuwste delen uit de jaren ’90 - ‘00.
In beide perioden werd gebruik gemaakt van dit polderpatroon en zijn een aantal brede
sloten bewaard gebleven en aangegrepen om een parkstructuur langs te ontwikkelen.
Omstreeks de jaren ’80 werd juist een heel eigen structuur gemaakt die het rechtlijnige
patroon van de polders negeert. De Nieuwe Tiendweg volgt in deze structuur de bocht in
de Hollandsche IJssel. Kenmerkend is verder de kronkelige structuur met woonerven.
Het gebruik van groen is per wijk verschillend. In de vroegst aangelegde wijken werden
nog veel straten met bomen beplant. Daarna werd het groen vooral geconcentreerd in
grotere parken langs het water. In de jaren ’80 werd de nadruk gelegd op veel groen
dicht bij de woningen. Hierdoor is in de wijk Langeland erg veel groen aanwezig, maar
zijn minder grotere parken met stedelijke allure gerealiseerd. De woonwijken die in de
laatste tientallen jaren zijn gebouwd maken weer meer gebruik van de oorspronkelijke
waterstructuur. Bij de wijk Lansingh-Zuid is duidelijk de overgang van de percelen
dwars op de IJsseldijk naar de percelen dwars op de Lekdijk te zien. Het principe
van smalle percelen met brede watergangen is terug te vinden in de randen van de
stedenbouwkundige structuur. Hierdoor heeft het groen in deze wijk een sterke relatie
met het verleden, waardoor de wijk een eigen identiteit krijgt.

2.1.3

Infrastructuur

De Lek- en IJsseldijk vormen de oude doorgaande wegen van het gebied. Bij de
verstedelijking van het gebied zijn ook nieuwe wegen aangelegd om de wijken goed
te ontsluiten. Als belangrijkste doorgaande weg is de C.G. Roosweg en daarop
aansluitende de Provinciale weg de N210. Dit is een weg die de gehele Krimpenerwaard
ontsluit.
Kruisend hiermee liggen in elkaars verlengde de Nieuwe Tiendweg en de Industrieweg.
De Nieuwe Tiendweg vormt de belangrijkste ader voor de verschillende wijken van
Krimpen aan den IJssel. De Industrieweg ontsluit de Stormpolder. Een andere weg die
aftakt van de Provinciale weg is de Krimpenerbosweg. Deze weg vormt de entree vanuit
de zuidkant van Krimpen aan den IJssel.
In het oudere deel van Krimpen ligt een vrij rechtlijnig onderliggend netwerk van
wijkontsluitingswegen. Deze wegen beginnen op de dijk en lopen haaks op de richting
van de dijk, door de verschillende wijken tot aan Lansingh-Zuid. Door deze rechtlijnige
structuur krijgen deze wijken een sterke verbinding met elkaar en geeft het een vrij
duidelijk stratenpatroon. Doordat de wegen op elkaar lijken, is het soms lastig zich te
oriënteren in welke straat men zich bevindt.
In het oostelijke gedeelte is dit rechtlijnige stratenpatroon niet aanwezig. Een aantal
duidelijke rondgaande wegen ontsluiten hier de woonerven. Langs deze wegen zijn
weinig bijzondere punten aanwezig. Ook dit is niet bevorderlijk voor de oriëntatie.
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Historisch karakter dijk versterken

Stormpolder als eiland

Robuuste structuur

Wegen- en waterstructuur versterken
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2.2

Visie groenstructuur

Op basis van de analyse wordt het belang van de verschillende onderdelen van de
groenstructuur in Krimpen bepaald. Hierbij zijn drie niveaus onderscheiden. Voor ieder
niveau is een compacte visie met de belangrijkste doelstellingen voor het betreffende
onderdeel van de groenstructuur opgenomen. Hierbij is aangegeven wat de uitstraling
en functie van het groen in deze niveaus dient te zijn. Deze status van het groen is dus
mede bepalend voor de inrichting en het beheer van het groen.
In dit plan wordt onderscheid gemaakt in drie niveaus:
Groenstructuur
Groenstructuur

Representatief groen voor de gehele gemeente. Belangrijk

eerste orde

voor de uitstraling en identiteit van de gemeente. Tevens

Groenstructuur

gebruiksfunctie voor groot aantal bewoners.
Bepalend voor de uitstraling en structurering van de wijk. Groen

tweede orde

heeft gebruiksfunctie voor de gehele wijk

Groenstructuur

Groen in de woonstraten, groene hoekjes en speelplekjes in de

derde orde

wijken. Van belang voor de direct aanwonende

De betekenis en ambities voor het groen in de niveaus van de groenstructuur is
verschillend.

2.2.1

Groenstructuur van de eerste orde

Duurzaam groen behouden, ontwikkelen voor de lange termijn
De groenstructuur van de eerste orde is het visitekaartje van de gemeente Krimpen
aan den IJssel. Volwassen groen en uitgegroeide bomen hebben hierin een relatief
hoge waarde. Door ophoging van straten en pleinen is het in Krimpen echter niet
vanzelfsprekend dat bomen van de eerste en tweede grootte volledig uitgroeien. Bij
nieuwe ontwikkelingen krijgt groen dat tot de groenstructuur van de eerste orde behoort
voldoende groeiruimte om volledig uit te groeien. De inrichting is dusdanig dat een
ophoging in de omgeving niet direct leidt tot het verwijderen van het groen. Zo wordt
groen gerealiseerd met een lange omlooptijd dat daardoor karakteristiek wordt voor de
gemeente. Dit groen fungeert namelijk als herkenningspunt in de kern en bevordert de
oriëntatie. Wegen begeleid met een volwassen structuur springen er direct uit.
Identiteit en oriëntatie
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 of kruisen deze structuren. Het zijn derhalve
beeldbepalende elementen zoals hoofdontsluitingswegen, dijken en parkzones. Elk
element dient een eenduidige, herkenbare inrichting te hebben. Speciﬁeke punten op
deze verbindingen en kruisingen met andere verbindingen worden geaccentueerd.
Robuuste structuur
De robuuste groenstructuur vormt een aaneengesloten structuur van groenzones en
parken waarin het ecologische raamwerk en diverse recreatieve routes de belangrijkste
functies vormen. In dit groenstructuurplan zijn maatregelen opgenomen om de inrichting
en uitstraling van deze gebieden per locatie af te stemmen op de mogelijkheden en
behoeftes. De ecologische functie ligt in de gehele groenstructuur verweven. Op enkele
locaties heeft ecologie speciﬁeke kwaliteiten. Daarnaast is ecologie het verbindende
element met het overige groen van de groenstructuur. Hiertoe worden ecologische
barrières in de structuur opgeheven. Ecologische waarden worden vergroot door de
aanleg van natuurvriendelijke oevers en de realisatie van gevarieerde kruidenrijke
begroeiing om mogelijkheden voor vlinders te stimuleren. Bosschages, rietkragen en
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andere opgaande beplanting worden toegepast om vogels nest- foerageermogelijkheden
te bieden.
Ook voor recreatieve functies zijn binnen de groenstructuur van de eerste orde
uiteenlopende mogelijkheden aanwezig. Routes voor het maken van een ommetje,
(avontuurlijke) speelmogelijkheden, skaten, zwemmen of genieten van de natuur in het
groen komen allemaal terug in de groenstructuur.

2.2.2

Groenstructuur van de tweede orde

De beschikbare ruimte voor groen bepaald de toekomstwaarde. Waar ruimte
beschikbaar is ontwikkelen voor lange termijn, herkenbare inrichting voor korte termijn bij
beperkte ruimte
De groenstructuur van de tweede orde bevordert de oriëntatie in de wijk. Daartoe dient
deze structuur zich te onderscheiden van groen van de derde orde in de wijk. Grotere
bomen hebben de voorkeur. Indien ruimte beschikbaar is voor bomen die ook na
ophogingen behouden kunnen worden, wordt de structuur benadrukt met bomen van
eerste en tweede grootte. Indien de ruimte beperkt is en het groen bij een volgende
ophoging vervangen moet worden, wordt gekozen voor kleinere, snelgroeiende bomen
of solitaire heesters.
Gebruik door de wijk
De groenzones en groengebieden in de wijken hebben een gebruiksfunctie. Door
spelaanleidingen te creëren en routes te realiseren worden de gebruikers uitgenodigd de
groenvoorzieningen in de wijk te gebruiken.

2.2.3

Groenstructuur van de derde orde

Flexibele inrichting, korte omlooptijd
De groenstructuur van de derde orde is door de gehele gemeente aanwezig. Het groen
is erg bepalend voor de inrichting van woonstraten en de directe woonomgeving van
burgers. Door ophogingen en renovaties in de wijken is de omlooptijd van dit groen
beperkt. Vaak wordt het na ongeveer 20 jaar vervangen. Bij het renoveren en ophogen
is het van belang het areaal aan groen in de wijken minimaal te handhaven en indien
mogelijk uit te breiden.
Bij het aanbrengen van een nieuwe beplanting wordt daarnaast gestreefd naar een
beheerbare en aantrekkelijke inrichting van het groen. Gedacht kan worden aan een
eenduidige en kleurrijke uitstraling per straat die wordt gerealiseerd met solitaire
sierheesters in een gesloten onderbeplanting.

2.2.4

Samenvatting
Groenstructuur eerste orde

Groenstructuur tweede orde

Groenstructuur derde orde

Toekomstverwachting

Structuur met hoge

Beschikbare ruimte bepaalt

Inrichting ﬂexibel invullen

groen

toekomstwaarde

toekomstwaarde. Binnen kaders

afgestemd op korte omlooptijd

beschikbare ruimte herkenbare

(ophoging volgend)

structuur realiseren
Identiteit en oriëntatie

Herkenbaar en eenduidige

Onderscheidend ten opzichte van

structuren

overige groen

ecologie

Ecologisch raamwerk

Ecologie nevenfunctie

Geen ecologische doelstelling

recreatie

Netwerk voorzieningen

Gebruik door de wijk (routing,

Pleksgewijs functies opnemen

spelaanleiding
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Eenheid in straat

In het volgende hoofdstuk worden de verschillende groenstructuren ingedeeld in deze
onderdelen. In de beschrijving van de structuur wordt duidelijk waarom deze structuur tot
de eerste of tweede orde wordt gerekend.
Het huidige groen dat tot de eerste en tweede orde behoort is op de groenstructuurkaart
ingetekend. Allereerst zijn de elementen die behoren tot de eerste orde toegelicht. De
huidige kwaliteiten en knelpunten worden belicht. In een beknopte visie is per onderdeel
vervolgens het toekomstige beeld beschreven. De verbeterpunten in deze groenstructuur
zijn duidelijk aangegeven. De acties waarmee de groenstructuur geoptimaliseerd kan
worden zijn toegelicht. Het betreft concrete maatregelen (met nummers aangegeven
op de maatregelenkaart in het uitvoeringsplan) om de gewenste groenstructuur te
realiseren. De elementen die behoren tot de tweede orde zijn op de zelfde manier
beschreven. Het overige groen is niet op de kaarten opgenomen.
Zowel voor het groen van eerste als van tweede orde is een kaart bijgevoegd waarop
alle elementen (globaal) zijn weergegeven. Deze kaarten zijn op groot formaat als bijlage
bijgevoegd.
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3 GROENSTRUCTUUR

In dit hoofdstuk is de gewenste groenstructuur vastgelegd. Het doel van het vaststellen van de groenstructuur is het beschermen van
bestaande structuren en het ontwikkelen van de gewenste groenstructuur. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken zijn concrete
voorstellen opgenomen om de groenstructuur te verbeteren.
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Fig. 5. Huidige groenstructuur

Kaart huidige groenstructuur en gewenste
groenstructuur eerste orde

Fig. 6. Gewenste groenstructuur eerste orde
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3.1

Groenstructuur eerste orde: behouden en ontwikkelen

De groenstructuur van Krimpen aan den IJssel wordt voor een groot deel bepaald door
een netwerk van parken en grote groenzones. Deze vormen de robuuste groenstructuur
in de gemeente. Daarnaast is het groen van de wegenstructuur en de watergangen
bepalend voor het groene karakter van de kern. De groenstructuur van de eerste orde is
belangrijk voor heel Krimpen aan den IJssel omdat het bepalend is voor de uitstraling en
identiteit.
In de groenstructuur van de eerste orde zijn drie verschillende zones te benoemen, de
robuuste groenstructuur, de groene ontsluitings- en waterwegen en de overige parken en
de begraafplaatsen.

3.1.1

Robuuste groenstructuur

De robuuste groenstructuur bestaat uit verschillende parken en groenzones die zich
min of meer aaneensluitend door de gemeente bevinden. Het centrumgebied, park
Middenwetering, Groenendaal- Zwaneneiland, Krimpenerhout, De Lansing en Breekade
vormen samen ‘het groene hart’ van Krimpen. De parken en groenzones hebben ieder
hun eigen identiteit zoals een stedelijke, natuurlijke of landschappelijke uitstraling. Deze
uitstraling wordt vooral bepaald door de stedenbouwkundige opzet van de omliggende
wijken en de functies die in de gebieden zijn ondergebracht. De parken zijn ruim van
opzet en in alle parken is water een terugkerend element. Veel van de watergangen
hebben een relatie met de oude poldersloten waardoor de parken ook een historische
robuuste groenstructuur

betekenis hebben. Ondanks de grote hoeveelheid water in de gemeente zijn deze
parken maar beperkt door groen en routes met elkaar verbonden. Hierdoor worden
mogelijkheden voor ecologie en recreatieve routes onvoldoende benut.
Door de groengebieden met elkaar te verbinden ontstaat een aaneengesloten
parkgebied wat aantrekkelijk is voor recreatief gebruik en waar kansen liggen voor
het ontwikkelen van een ecologisch netwerk in het stedelijk gebied. De watergangen
zijn een logische aanleiding om het ecologisch netwerk te versterken. Door daarnaast
de aansluiting van de parken op het centrum vorm te geven ontstaan recreatieve
verbindingen tussen het centrum en de stadsrand. De verbinding van de stad met het
landschap kan op deze manier worden verbeterd.
Bij het verder ontwikkelen van de robuuste groenstructuur is het van belang dat
de identiteit van de verschillende parken wordt gehandhaafd. In parken met een
recreatieve functie worden de ecologische potenties van randen en groenelementen
benut. In parken met een ecologische functie zijn routing en (extensieve) recreatieve
voorzieningen van belang. Samen zorgen deze functies ervoor dat de robuuste
groenstructuur als één doorlopend groengebied wordt ervaren.
Omdat de robuuste groenstructuur een ruime opzet heeft is deze zone ideaal voor het
ontwikkelen van een duurzame groenstructuur. In deze structuur vinden maar beperkt
ophogingen plaats waardoor bomen van de eerste grootte voldoende ruimte en tijd
krijgen uit te groeien tot een boom met een bijzondere uitstraling.
Centrum (1)
Het centrum van Krimpen wordt gevormd door het Koekoeksplein en het Raadhuisplein.
Hiertussen ligt het winkelcentrum Crimpenhof. Het centrumgebied heeft een

Raadhuisplein

verouderde en in zichzelf gekeerd karakter en een vrij stenige uitstraling door de grote
parkeerplaatsen. Dit maakt dat de groene uitstraling die elders zo kenmerkend is voor de
identiteit van Krimpen hier niet zichtbaar is.

Gemeente Krimpen aan den IJssel

27

In de nabije toekomst ondergaat het centrum een grote renovatie. De (her)inrichting
van de openbare ruimte speelt een belangrijke rol bij deze renovatie. Om van het
centrumgebied weer het stadshart te maken is het belangrijk de Krimpense identiteit
zichtbaar te maken. Dit wordt gedaan door het centrum door middel van groen te
verbinden met de omliggende ontsluitingswegen (C.G. Roosweg, Nieuwe Tiendweg)
en Park Middenwetering. Hiermee wordt het centrum verbonden met van de robuuste
groenstructuur.
Maatregelen
1.

Versterken Krimpense identiteit


2.

Toepassen luxe accenten en bijzondere boomsoorten.

Entree winkelcentrum.

Versterken recreatieve verbindingen


Recreatieve routes verbinden centrum met robuuste structuur. Door een
opvallende vormgeving wordt hier extra nadruk aan gegeven.

3.

Boomstructuur Nieuwe Tiendweg aanvullen


Doorgaande boomstructuur langs Nieuwe Tiendweg ter hoogte van
centrumontwikkeling aanvullen met dubbele bomenrij



Nieuwe Tiendweg met centrum verbinden door laanbeplanting langs Albert
Schweitzerlaan

4.

Verbinden park Middenwetering met centrum


Versterken groene verbinding langs Nachtegaalstraat

Park Middenwetering (2)
Het park Middenwetering gelegen aan de Parkzoom is een echt stadspark dat intensief

Park Middenwetering.

gebruikt wordt. Met name de grote speeltuin wordt druk bezocht. Het park heeft
een sterke rechtlijnige opzet met een cultuurlijke uitstraling die goed aansluit bij de
stedenbouwkundige opzet van de omliggende wijken. De rechtlijnige opzet houdt tevens
verband met de historische richting van de oude poldersloten. Het park wordt omsloten
door een brede waterstructuur en een volwassen beplanting. De onderbeplanting in het
park is verouderd en te dicht begroeid wat het park soms een besloten indruk geeft. De
volwassen (boom)beplanting en de ligging midden in de wijk maakt het park geschikt als
verblijfsplek.
In het park zelf wordt het strakke rechtlijnige karakter versterkt. Door het park meer open
te maken krijgt het park gevoelsmatig een ruimere opzet. Door daarnaast de rechte
lijnen te benadrukken blijft de karakteristieke sfeer behouden. Het recreatief gebruik
van het park is het hoofddoel. Daarnaast kunnen ecologische verbindingen worden

Park Middenwetering. Speeltuin.

gerealiseerd aan de watergangen door middel van ecologische oevers en ruige bermen.
Het rechtlijnige karakter staat dan in scherp contrast met de aanliggende ‘ruigere’
watergangen die minder strak zijn.
Maatregelen
1.

Benadrukken karakteristieke sfeer


Rechte lijnen in boomstructuur en onderbeplanting versterken. Tevens enkele
routes door park meer rechtlijnig maken.


2.

Deels weghalen en dunnen onderbeplanting. Open zichtlijnen creëren.

Versterken ecologische verbindingen


Ecologische oeverinrichting als verbinding tussen Groenendaal en
centrumgebied
Groenendaal - Zwaneneiland
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Groenendaal-Zwaneneiland (3)
Groenendaal – Zwaneneiland is een langgerekt park met een natuurlijke inrichting
midden in de stad. De langgerektheid van het park zorgt ervoor dat het een verbindend
element is tussen de omliggende wijken. Het park is de grootste groenzone binnen de
robuuste groenstructuur en is verdeeld in verschillende deelgebieden. Elk deelgebied
heeft zijn eigen karakter en functie waaronder recreatieve functies zoals een strandje en
een skatepark. Door de landschappelijke inrichting heeft het park veel mogelijkheden
voor natuurontwikkeling.

Heemtuin. In zich zelf gekeerd natuurgebiedje
in park Groenendaal - Zwaneneiland.

Het karakter van het park sluit precies aan bij de ambitie om met de robuuste
groenstructuur een krachtige identiteit te ontwikkelen waarbij natuur in de stad wordt
gestimuleerd. Met name de verbinding tussen de IJsseldijk en het Krimpenerbos is voor
de ecologie in de stad erg waardevol. Om deze ambitie uit te voeren is het daarnaast
nodig de verbindingen tussen de andere parken te versterken (Sportcomplex Driekamp
en Groenendaal). Door de realisatie van groen op de locatie van de huidige school aan
de Driekamp kan hieraan invulling worden gegeven.
Maatregelen
1.

Verbeteren ecologische verbindingen


Mogelijkheden bekijken om ecologische verbindingen met IJsseldijk en park
Middenwetering te realiseren.

2.



Brede natuurlijke oevers bij Landszoom realiseren



Toepassen inheemse duurzame bomen



Toepassen ruige grasbermen

Versterken karakteristieke structuur:


Rechte lijnen in boomstructuur en onderbeplanting versterken. Tevens routes
door park meer rechtlijnig maken.

3.

Benutten recreatieve mogelijkheden


Doorlopende routes creëren door park van noord naar zuid



Recreatieve voorzieningen als losse plekken in het park benaderen.

De Lansing (4)
Deze langgerekte groenzone scheidt Kortland zuid van Lansingh zuid. Het is een open
weide zone. Door middel van beweiding wordt dit karakter in stand gehouden. Deze
zone heeft een belangrijke verbindende functie in ecologisch opzicht. Ook in recreatief
opzicht biedt deze zone kansen om als verbinding te dienen. De Lansing sluit aan op de
Graafkade die het stedelijk groen verbindt met het Krimpenerbos.
Maatregelen
1.

Vergroten recreatieve waarde


Recreatieve wandelroute vanaf Graafkade doorzetten in gebied de Lansing

Krimpenerhout (5)
Het Krimpenerhout ligt ten zuiden van Krimpen en bestaat voornamelijk uit rietoevers
en griendbossen. Door de opgaande beplanting krijgt men het idee middenin de
natuur te zijn, ver weg van de stad. De oude slotenstructuur zoals die voorheen in het
gebied aanwezig waren zijn in Krimpenerhout gedeeltelijk bewaard gebleven. Deze
slotenstructuur met voornamelijk natuurlijke oevers vormt de ecologische verbindingen
tussen de Krimpenerhout en het buitengebied. Een sterke ecologische verbinding naar
Krimpenerhout: Waterliniepad achter sportpark
Tingenijssel, griendbossen en rietoevers.

de robuuste groenstructuur binnen de kern ontbreekt echter nog.
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Het Krimpenerhout gaat hét natuurgebied aan de rand van de stad worden. Om dit te
bereiken is het gewenst de ecologische functies van het gebied verder te ontwikkelen
en de relatie met Zwaneneiland en Stormpoldervloedbos te versterken. Door de
natuurlijke inrichting van het Krimpenerhout heeft het naast de ecologische functies ook
mogelijkheden voor recreatief gebruik zoals wandelen en ﬁetsen. Dit groen is niet in
eigendom van de gemeente.
Maatregelen
1.

Benutten ecologische kansen


Handhaven/ versterken natuurlijke inrichting



Creëren ecologische verbinding tussen Krimpenerhout en de Lek (via
Begraafplaats Waalhoven en Stormpoldervloedbos)

Breekade (6)
De Breekade is een langgerekte zone aan de noord-oostkant van Krimpen. In het
gebied is het kenmerkende veenweidelandschap te zien dat bestaat uit lange sloten met
daartussen smalle grasstroken. De Breekade ligt aan de rand van de kern waardoor veel
woningen met de achterzijde naar dit gebied staan. Het gebied wordt vooral gebruikt
door de direct aanwonende om een ommetje te maken.
Het doel is het karakteristieke gebied aan de rand van de kern te gebruiken om de
beleving van het landschap daarachter te versterken. Door enkele karakteristieke
landschapselementen in het gebied sterk uit te vergroten wordt de beleving hiervan
vergroot. Daarnaast biedt dit gebied de mogelijkheid om ook aan deze zijde van Krimpen

Landelijke zone bij Breekade.

een uitzichtpunt te maken als entree van de gemeente, van waaruit men het landschap
inkijkt.
Om het park aan te sluiten bij de andere parken van de robuuste structuur is het
noodzakelijk de recreatieve structuur te verbeteren. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen
van een route naar het Krimpenerhout en aansluiting op de naastgelegen wijken.
Maatregelen
1.

Versterken karakteristieke sfeer


Landschappelijke sfeer in het park handhaven en versterken



Opvallende landschappelijke elementen gebruiken voor de inrichting van het
park

2.

Verbeteren recreatieve verbindingen


Recreatieve routes vanuit de wijk en richting Krimpenerhout meer met elkaar

Groene ontsluitings- en dijkstructuur

verbinden

3.1.2

Groene ontsluitings- en dijkstructuur

De hoofdwegen zijn belangrijke groendragers in Krimpen aan den IJssel. Langs deze
wegen zijn vaak ruime groenzones opgezet met een parkachtige sfeer. De wegen
bepalen voor een groot deel de identiteit van Krimpen. Het groen is erg belangrijk
voor de oriëntatie van de weggebruiker. Deze wegen zijn vaak de toegang tot de
verschillende gebieden in Krimpen. Van hieruit vertakken ze in wijkontsluitingswegen die
voor de wijk de belangrijkste aders vormen.
De oriëntatie langs deze wegen kan verbeterd worden door samenhang en continuïteit
te brengen over de gehele weg. Ook is het belangrijk om opvallende punten aan te
brengen, waaraan mensen kunnen herkennen waar ze zich bevinden. Deze ‘landmarks’
kunnen bestaande gebouwen zijn, zoals een opvallende ﬂat, of een brug, maar ook in
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Historische voorgevel met typische beplanting
langs dijk

het groen kan een dergelijk landmark aangebracht worden, zoals bij rotondes of andere
kruispunten.
Naast dit aspect van oriëntatie en identiteit zijn de hoofdwegen ook belangrijk voor
de duurzame groenstructuur in Krimpen. Omdat er langs de hoofdwegen vaak relatief
meer ruimte is, kunnen hier meer duurzame soorten toegepast worden met een langere
omlooptijd, waardoor ze de groene ruggengraat vormen van Krimpen aan den IJssel.
IJsseldijk-Lekdijk (7)
Bomenlaan langs Lekdijk in Oud-Krimpen

In het noorden van Krimpen aan den IJssel ligt de IJsseldijk – Lekdijk. Deze dijk is één
van de weinige historische elementen en daarmee een belangrijke identiteitsdrager in
de gemeente. Aan de dijk is verschillende historische bebouwing aanwezig, afgewisseld
met nieuwbouw en bedrijventerreinen. De dijk vormt een doorgaande landschappelijke
structuur. Het groene karakter van de dijk ontstaat vooral door het groen op aanliggende
percelen. De historische begraafplaats, het uitzichtpunt en de karakteristieke tuinen bij
de historische bebouwing zijn het meest kenmerkend voor de dijk, maar ook de voor- en
achtertuinen van de nieuwbouwwoningen en de dijkbeplanting dragen bij aan de groene
uitstraling.
De IJsseldijk – Lekdijk heeft als identiteitsdrager van de gemeente een belangrijke
functie. Door de continuïteit van de dijk is deze als één geheel beleefbaar. Op en langs
de dijk treft men afwisselend historische elementen, bedrijvigheid, nieuwbouw en

Mooi vormgegeven uitzichtpunt langs IJssel

groenelementen aan. Bloemrijke grasbermen en diverse groenelementen versterken
dit afwisselende beeld. Nieuwe bomen op of langs de dijk zijn niet mogelijk in verband
met eisen van het Hoogheemraadschap. Op en langs de dijk worden beplantingstypen
toegepast die aansluit bij het historische karakter van de dijk. Op deze manier ontstaat
een doorgaande groenstructuur van bloemrijke grasbermen met daarin verschillende
accenten en doorzichten naar de rivier en de kern, met het dijklichaam als continu
element.
Maatregelen:
1.

Historische en landschappelijke karakter versterken


Op verschillende locaties het dijkkarakter versterken door beplantingssoorten
en materialen toe te passen die kenmerkend zijn voor de dijk.

Monumentale begraafplaats als parkje in
bedrijventerrein



Uitzichtpunt langs de IJssel (a)



Begraafplaats IJsseldijk (b)



Monumentale begraafplaats (c)
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C.G. Roosweg - Provinciale weg N210 (8)
Deze weg vormt vanuit de Krimpenerwaard de toegang tot Krimpen aan den IJssel. Aan
deze weg liggen twee hoofdentrees van Krimpen: de Algerabrug en de overgang van
de C.G. Roosweg naar de Provinciale weg. Buiten de bebouwde kom heeft de weg een
functionele uitstraling met het landschap als kader. Binnen de bebouwde kom heeft de
weg op verschillende plaatsen een parkachtige uitstraling die gekenmerkt wordt door
ruime groenstroken met bomen in gras. Op de kruising met de Nieuwe Tiendweg wordt
deze structuur onderbroken waardoor hier een stenige ruimte ontstaat.
Voor het behouden van de identiteit van Krimpen is het belangrijk de parkachtige
uitstraling binnen de bebouwde kom te versterken. Daarbij moet de nadruk vooral liggen

C.G. Roosweg met entree Algerabrug

op de samenhang en het contrast tussen binnen en buiten de bebouwde kom. Doordat
langs de weg voldoende ruimte aanwezig is, wordt hier gestreefd naar een duurzame
boomstructuur.
Maatregelen
1.

Versterken parkachtige uitstraling


De parkachtige sfeer langs de weg wordt doorgezet richting het begin en einde
van de C.G. Roosweg.



De groene randen van de wijken handhaven/versterken door zichtlijnen af te
wisselen met een eenduidige beplanting van bomen en beplanting in gras



Kruispunt met Nieuwe Tiendweg/Industrieweg herinrichten door de parkachtige
sfeer van de C.G. Roosweg hier te herhalen.

2.

Behouden relatie met het landschap


leibomen langs C.G. Roosweg

Geen dichte bomenrij direct langs de provinciale weg.

Kruispunt C.G. Roosweg met Nieuwe
Tiendweg - Industrieweg mist doorgaande sfeer
van beide wegen.

Nieuwe Tiendweg (9)
De Nieuwe Tiendweg is de ontsluitingsweg die de meeste wijken in Krimpen met
elkaar verbind. Het is daardoor een belangrijke identiteitsdrager in de gemeente. De
weg heeft een krachtige groeninrichting die hoofdzakelijk bestaat uit platanenrijen en
lage beplanting. Samen met het randgroen van de aanliggende wijken en de brede
watergangen geeft dit een lommerrijke uitstraling. Op enkele plaatsen is de structuur
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Provinciale weg N210 wordt opnieuw ingericht.
Uitzicht richting open landschap.

doorbroken. Bijvoorbeeld bij het kruispunt met de C.G. Roosweg en vanaf de rotonde
Sportsingel richting Cantharel. Hierdoor ontstaat een gefragmenteerd beeld van de weg.
Ook op de kruisingen met wijkontsluitingswegen is het groene karakter niet volledig
benut.
De Nieuwe Tiendweg moet als continue lijn in het gebied aanwezig zijn, waarbij de
krachtige groeninrichting over het gehele traject wordt doorgezet. Daar waar achter het
ﬁetspad voldoende ruimte is wordt een duurzame boomstructuur ontwikkeld die ook
na ophogingen van de weg wordt gehandhaafd. Op smallere trajecten wordt gekozen
Nieuwe Tiendweg richting kruising met
Begeleiding
platanen
ontbreekt
ter hoogte
C.G.Roosweg:
weg mist
parkachtige
sfeer.van
centrum

voor een beplanting die de groene structuur doorzet. De verschillende rotondes zijn
de belangrijke oriëntatiepunten. De inrichting van de rotondes moet aansluiten bij het
groene karakter van de weg. Aan de rand moet gezocht worden naar mogelijkheden
voor aanplant van duurzame bomen. Het middendeel moet een opvallende inrichting
krijgen waar gebruikers zich goed op kunnen oriënteren.
Maatregelen
1.

Versterken continue groene inrichting


Ontwikkeling van een duurzame boomstructuur



Zichtlijnen richting water en aangrenzende groenzones versterken.



Meer open maken onderbeplanting door toepassen strakke vakbeplanting en
dunnen bosplantsoen op locaties waar voorkanten woningen naar Nieuwe
Tiendweg zijn gekeerd.

Rotonde met parksfeer


2.

Lage heesters in vakbeplanting onder bomen verwijderen.

Boomstructuur ter hoogte van centrum aanvullen


Doorgaande boomstructuur ter hoogte van centrumontwikkeling aanvullen met
dubbele bomenrij

Gemeente Krimpen aan den IJssel
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Industrieweg (10)
Samen met de Nieuwe Tiendweg vormt de industrieweg de belangrijkste oost – west
verbinding in Krimpen. Daar waar de Nieuwe Tiendweg een krachtige groenstructuur
heeft is de groenstructuur aan de Industrieweg minder nadrukkelijk aanwezig. Het groen
bestaat voornamelijk uit losse structuren van platanen in een (rozen)onderbeplanting.
De onderbeplanting zorgt ervoor dat het zicht op de achterliggende parkeervakken
wordt weggenomen. De industrieweg is de enige ontsluitingsweg van het industrieterrein
Stormpolder. Het wegproﬁel is ruim van opzet waardoor de ruimte voor een
naastgelegen groenstructuur beperkt is.
De groenstructuur van de Industrieweg wordt bepaald door de ligging van de weg op

Industrieweg

het eiland Stormpolder. Het eilandkarakter wordt in de groenstructuur benadrukt door
uitzichten richting het water te versterken en de dijk beter zichtbaar te maken. Daarnaast
wordt een relatie met de Nieuwe Tiendweg gelegd door de strakke onderbeplanting
die aan de Nieuwe Tiendweg is toegepast ook hier door te zetten. Dit verbetert de
continuïteit in het beeld en maakt de routing van oost naar west duidelijk. De beperkte
ruimte in het wegproﬁel kan problemen geven voor het handhaven van de duurzame
boomstructuur. Daarom zal gezocht worden naar mogelijkheden voor het verbreden van
de ruimte voor de groenstructuur.
Maatregelen
1.

Ontwikkeling duurzame boomstructuur:


Mogelijkheden zoeken om bomen te handhaven: door bredere groenstroken te
zoeken/ creëren of als alternatief meer pleksgewijs bomenrijen te handhaven
en af te wisselen met bosplantsoen.

2.

Benadrukken eiland Stormpolder:


Entree eiland Stormpolder benadrukken. Zichtlijnen over brug naar water
versterken, door te dichte beplanting te verwijderen.

3.

Verbetering continuïteit en routing:


3.1.3

Onderbeplanting vervangen door strakke vakbeplanting.

Overige parken en begraafplaatsen

Naast de parken in de robuuste structuur zijn er in Krimpen aan den IJssel nog andere
parken die wel tot de groenstructuur van de eerste orde behoren, maar niet zo duidelijk
verbonden zijn met elkaar. Het gaat dan om het Stormpoldervloedbos, het uitzichtpunt
aan het eind van de Industrieweg, Moderatopark en de begraafplaatsen IJsseldijk en
Waalhoven. Deze parken en begraafplaatsen geven de wijk of het gebied waarin ze

Overige parken en begraafplaatsen

liggen een eigen identiteit mee. Daarnaast zijn het ook gebieden die ruimte hebben
voor duurzame bomen. Het zijn gebieden die voor een lange tijd hetzelfde blijven en
daardoor plekken kunnen worden met monumentale bomen. De ambitie voor de parken
en begraafplaatsen is dan ook om de groene kwaliteit te versterken en een duurzaam
bomenbestand te gebruiken.
Stormpoldervloedbos (11)
Het Stormpoldervloedbos is een buitendijks gebied op het eiland Stormpolder. Het
bestaat uit een zoetwatergetijdebos, waarin bijzondere natuurwaarden te vinden zijn.
Dit bos is belangrijk voor de identiteit van de Stormpolder omdat het laat zien dat er hier
getijden heersen en een idee geeft hoe dit er ooit heeft uitgezien. Het vertelt een deel
van de historie van Krimpen aan den IJssel. Hoewel het een afgezonderd gebied is, is
het wel toegankelijk. Door het gebied beter aan te laten sluiten op de wijk krijgt het meer
een “gezicht” naar Krimpen toe.
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Stormpoldervloedbos.

Maatregelen
1.

Verbeteren recreatief gebruik


Aansluiten recreatieve routes op de kern



Mogelijkheden bekijken om bij entree meer openheid te creëren zodat
mensen van buiten iets kunnen zien van het bos (in overleg met Zuid-Hollands
Landschap)

Uitzichtpunt (12)
Aan het einde van de Industrieweg ligt een parkje met een uitzichtpunt over de Maas.
Parkje bij uitzichtpunt

Hier ligt ook een halte voor een waterbus richting Rotterdam en Dordrecht en zijn enkele
voorzieningen zoals een modelspoorbaan en een kleine horecagelegenheid. Het parkje
is ingericht met grote volwassen bomen. In het parkje liggen oude spoorrails die het
industriële karakter van deze plek symboliseren. Het parkje geeft uitdrukking aan de
ligging van Krimpen tussen twee rivieren en het eilandkarakter van Stormpolder. Deze
uitstraling dient het te behouden.
Maatregelen
1.

Handhaven huidig karakter park.

Moderatopark (13)
Het Moderatopark bestaat uit een centraal deel dat een stedelijk karakter heeft met een
groot grasveld met speeltoestellen. Dit geeft het park een rechtlijnig en open karakter.
Moderatopark. Natuurlijke rietoevers nemen
overzicht weg.

De rand en het noordelijke deel van het park hebben een meer natuurlijke uitstraling
door de waterstructuur en rietoevers. Deze waterstructuur sluit in het zuiden aan bij de
waterstructuur van Krimpenerhout.
Het rechtlijnige open karakter van het park dient behouden te blijven en versterkt te
worden om het recreatief gebruik van het park mogelijk te houden. Daarnaast draagt de
waterstructuur en de daarbij behorende beplanting bij aan de ecologische verbinding
tussen IJssel en Krimpenerhout.
Maatregelen
1. Behouden identiteit


Contrast creëren tussen strakke rechtlijnig karakter park en ruigere sfeer langs
buitenrand.

Moderatopark. Toegang met bomenlaan.



Aanvullen bomenrijen langs doorgaand voet- en ﬁetspad.



Meer openheid in begroeiing brengen.

2. Versterken ecologische verbindingen


Oevers ecologisch inrichten (aanvullen al ecologisch ingerichte oevers).

Begraafplaats IJsseldijk (14a)
De begraafplaats heeft een dichte groene rand met hoge bomen en bosplantsoen.
Daarbinnen liggen de graven in een rechtlijnig patroon met veel losse bomen. De
entree bestaat uit een oprijlaan met bomen in gras en heeft daardoor een heel ander
karakter dan de begraafplaats zelf. De beplanting op de begraafplaats zelf is sober en
deels verouderd. Hierdoor mist het gebied de allure van een bijzondere entree van een
begraafplaats.
De entree van de begraafplaats vormt een belangrijke kans om een duurzame
Begraafplaats IJsseldijk. Entreegebied

monumentale boomstructuur te ontwikkelen. Dit past goed bij de sfeer van een
begraafplaats en is tevens een aanknopingspunt om de historische groene sfeer langs
de dijk te vergroten.
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Maatregelen:
1.

Behouden karakter


Gedeeltelijk vervangen verouderde beplanting bij entree van de begraafplaats.

2. Relatie met de dijk vergroten


Toevoegen duurzame (toekomstig) monumentale boomstructuur die aansluit op
de boomstructuur van de IJsseldijk

Begraafplaats Waalhoven (14b)
De begraafplaats ligt aan de rand van de gemeente en is in 2008 fors uitgebreid met
een nieuwe waterpartij en entree. De boomstructuur en beplanting is hierdoor nog
erg jong, maar door het bijzondere materiaalgebruik (schanskorven, natuursteen e.d.)

Begraafplaats IJsseldijk. Groene uitstraling.

heeft de begraafplaats al een bijzondere uitstraling. De entree wordt gevormd door een
rechtlijnige parkeerplaats voor het gebouw. De bestrating en de bomen staan in een
strak patroon wat de parkeerplaats een statige uitstraling geeft.
De begraafplaats ligt in het buitengebied en vormt een tussenliggend groengebied
tussen het Krimpenerbos en het Stormpoldervloedbos. De robuuste structuur wordt
hier uitgebreid richting de Lek door langs de randen van de begraafplaats ecologische
verbindingen te creëren die aansluiten op het Krimpenerhout. Hierdoor wordt de
robuuste structuur ook in westelijke richting voltooid. De ambitie is om het moderne
monumentale karakter van de begraafplaats te versterken en de randen van de
begraafplaats te gebruiken voor een meer ecologische inrichting.
Maatregelen:
1.

2.

Verbeteren (duurzame) boomstructuur


Toepassen duurzame bomen



Vervangen slechte bomen op parkeerplaats door dezelfde soort.

Begraafplaats Waalhoven. Parkeerplaats als
entree.

Versterken ecologische verbinding


Bekijken mogelijkheden ecologische inrichting langs randen begraafplaats, zoals
gebruik oeverbeplanting en bosplantsoen.

Begraafplaats Waalhoven. Groen karakter.
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3.2 Groenstructuur tweede orde
Naast het groen dat voor de gehele gemeente het beeld bepaald is groen in de
woonwijken aanwezig. Dit groen heeft een belangrijke oriënterende functie en zorgt voor
aankleding van de wijk. In de groenstructuur van de tweede orde worden twee soorten
groen onderscheiden, namelijk de wijkontsluitingen en de wijkparken.
3.2.1 Wijkontsluitingswegen
De wijkontsluitingswegen zijn de doorgaande routes op wijkniveau. Deze wegen zijn
bepalend voor de identiteit van de wijk en de leesbaarheid van het routenetwerk.
Van Utrechtweg.

Mensen vinden gevoelsmatig hun richting door te zoeken naar een weg van een hogere
rangorde dan die waarop ze zich bevinden. Uiteindelijk wordt de gebruiker naar de
hoofdontsluiting geleid. Het is daarom belangrijk dat de wijkontsluitingswegen duidelijk
zijn te onderscheiden van de wegen van een lagere orde en dat ze als één doorlopende
weg beleefd worden. De groenstructuur en vooral de boomstructuur speelt hierbij
een grote rol. In het groenbeleids- en beheerplan zijn richtlijnen opgenomen om een
duurzame boomstructuur te realiseren die is afgestemd op de beschikbare boven- en
ondergrondse ruimte.
Van Utrechtweg en Van der Giessenweg
De Van Utrechtweg en de Van der Giessenweg zijn twee ontsluitingswegen van
industrieterrein Stormpolder. De wegen hebben een sterk variërende onderbeplanting
waardoor geen continu beeld ontstaat. De Van Utrechtweg heeft een duidelijke

Van der Giessenweg

boomstructuur, maar aan de Van der Giessenweg ontbreekt een gedeelte van de
boomstructuur. Daarnaast hebben enkele bomen in de structuren een lage vitaliteit.
De Van der Giessenweg sluit in het zuiden aan op het Stormpoldervloedbos. Een
recreatieve relatie met dit gebied ontbreekt.
De wegen dienen als wijkontsluitingsweg meer op te vallen. Meer continuïteit in
groenstructuur en een krachtige boombeplanting kunnen hier voor zorgen. Daarnaast
liggen aan het eind van de Van der Giessenweg mogelijkheden om met het groen aan te
sluiten op het Stormpoldervloedbos.
Maatregelen Van Utrechtweg (15)
1.

Verbeteren begeleidende groenstructuur


Continue bomenrij toepassen van de 2e of 3e grootte. Eventueel overwegen
proﬁel aan te passen om grotere bomen toe te kunnen passen en een rustiger

Van der Giessenweg

straatbeeld te realiseren


Eenheid in onderbeplanting en heesters brengen door beperkte soortkeuze toe
te passen.

Maatregelen Van de Giessenweg (16)
1.

Verbeteren begeleidende groenstructuur


Boomstructuur aan de Van der Giessenweg compleet maken. Overwegen
proﬁel aan te passen om meer ruimte voor bomen te realiseren.

2.

Aansluiting Van de Giessenweg – Stormpoldervloedbos


Zichtbare aansluiting maken op het natuurwandelpad langs het
Stompoldervloedbos.


Van der Giessenweg/ Stormpolderdijk

Herstellen natuurwandelpad langs het Stormpoldervloedbos

Stormpolderdijk
De Stormpolderdijk is een historische structuur, die nog nauwelijks herkenbaar is. Door
de dichte beplanting en het grondlichaam van de dijk is er geen zicht op het water.
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Fig. 7. Huidige groenstructuur

Fig. 8. Gewenste groenstructuur tweede orde
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De boomstructuur links en rechts van de weg varieert sterk. Aan de waterkant staan
populieren die passen bij het dijkkarakter. Aan de andere kant staan bomen met een
lage vitaliteit.
De Stormpolderdijk dient de uitstraling te hebben van een wijkontsluitingsweg. Door
meer continuïteit in groen wordt dit gerealiseerd. Daarnaast levert de weg een grote
bijdrage aan de beleving van het eilandgevoel doordat zichtbaar is dat deze weg van
oudsher een dijk is.

Noorderstraat

Maatregelen Stormpolderdijk (17)
1.

Verbeteren begeleidende groenstructuur


2.

Op termijn vervangen bomen door populierenrijen.

Versterken relatie met historie


Zichtlijnen richting water en dijklichaam open maken.

Noorderstraat - dr. W.M. Blomsingel, Nachtegaalstraat – Parkzoom en Koekoekstraat
– Middenwetering
Deze drie straten ontsluiten de wijk Kortland Noord in oost- westelijke richting. In
elke straat is deels een oude boomstructuur aanwezig die is onderbroken of wordt
afgewisseld met jonge bomen. Aan de Noorderstraat – dr. W.M. Blomsingel staan de
bomen aan één zijde van de weg, in een ruime grasberm die wordt begeleid met een
watergang. Hierdoor heeft de weg een opvallend groene uitstraling. De Nachtegaalstraat
Dr. W.M. Blomsingel.

– Parkzoom heeft minder oude bomen in de boomstructuur. Dit levert een versnipperd
beeld op in relatie met het groen van het stadspark Middenwetering. Ook aan de
Koekoekstraat – Middenwetering is de boomstructuur maar deels aanwezig vanwege de
beperkte ruimte.
Maatregelen Noorderstraat – dr. W.M.Blomsingel (18)
1.

Verbeteren begeleidende groenstructuur


Handhaven huidige boomstructuur.



Losse boomgroepen met “vreemde soorten”, zoals knotwilgen, op termijn
vervangen door platanen of andere parkbomen.

Maatregelen Nachtegaalstraat - Parkzoom (19)
1.

Verbeteren begeleidende groenstructuur


Middenwetering

Versterken strakke bomenrij richting centrum. Op termijn vervangen oude
essenrijen en zieke kastanjes door bijvoorbeeld Liquidambar. Losse
boomgroepen vervangen door een rij.



Bij herinrichting van het centrumgebied ruimte maken voor groen langs de weg

Maatregelen Koekoekstraat -Middenwetering (20)
1.

Verbeteren begeleidende groenstructuur


Versterken kwalitatief goede bomen aan de rand van het stadspark. Losse
boomgroepen met gras doorzetten richting centrumgebied.



Bosplantsoen bij centrum vervangen door passende boomstructuur



Op termijn vervangen populierenrij door nieuwe rij duurzamere parkbomen.

Burgemeester Aalberslaan, Groenendaal, Boerhaavelaan en Stad en Landschap
De Burgemeester Aalberslaan, Groenendaal en Stad en Landschap maken vanuit de
Burgemeester Aalberslaan. Geen contnuiteit in
vakbeplanting.

wijken Kortland Noord en Zuid allemaal verbinding met de Nieuwe Tiendweg. Alle drie
de wegen hebben een sterk versnipperde groenstructuur en een boomstructuur die sterk
wisselt van boomsoort of gedeeltelijk ontbreekt. Hierdoor hebben de straten een stenige
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uitstraling en is geen continuïteit in de straat aanwezig.
De Albert Schweizerlaan wordt de ontsluiting van het centrumgebied richting de Nieuwe
Tiendweg. De weg wordt begeleidt met volwassen essen in een dichte onderbeplanting.
Dit maakt dat de straat een groene uitstraling heeft wat zorgt voor een duidelijke entree
naar het centrum.
In de groen- en boomstructuur aan de Burgemeester Aalberslaan, Groenendaal en Stad
en Landschap wordt meer samenhang gebracht. Een krachtige boomstructuur met een
strakke onderbeplanting kan de continuïteit van de weg verbeteren. Op plaatsen waar
naast het wegproﬁel meer ruimte is voor groen worden duurzame bomen toegepast.

Burgemeester Aalberslaan. Ontbrekende
boomstructuur

Aan de Boerhavenlaan is het van belang de sfeer en identiteit van de weg te behouden.
Omdat de weg veel ruimte biedt voor groen is het mogelijk hier een duurzame
boomstructuur toe te passen.
Maatregelen Burgemeester Aalberslaan (21)
1.

Verbeteren begeleidende groenstructuur


Bij ophoging boomstructuur aanvullen en vervangen door continue strakke
bomenrij



Ruimte creëren voor bomen in wegproﬁel tussen parkeerplaatsen



Continuïteit in onderbeplanting.

Groenendaal. Geen eenheid in boomstructuur
en onderbeplanting.

Boerhaavelaan

Maatregelen Groenendaal (22)
1.

Verbeteren begeleidende groenstructuur


Bij voldoende ruimte duurzame boomsoorten in boomgroepen aanplanten in
een afwisselend ritme



Continuïteit in onderbeplanting.

Maatregelen Boerhaavelaan (23)
1.

Verbeteren begeleidende groenstructuur


Continuïteit en rust brengen in onderbeplanting door toepassing beperkt aantal
soorten.



Meer openheid in onderbeplanting door ruimte tussen hagen, hoge heesters
verwijderen.

2.

Ontwikkelen duurzame boomstructuur
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Op termijn vervangen essenrijen door bomenrij met duurzamere soorten.

Groenstructuurplan

Stad en landschap. Verouderde bloembakken
als groenstructuur.

Maatregelen Stad en Landschap (24)
1.

Verbeteren begeleidende groenstructuur


Ruimte zoeken voor bomen met korte omlooptijd.



Continuïteit in onderbeplanting aanbrengen

Van Ostadelaan - Ouverturelaan
De Van Ostadelaan heeft een boomstructuur met volwassen bomen. Deze
boomstructuur bestaat uit verschillende boomsoorten. Aan de Ouverturelaan bij de
nieuwe wijk Lansingh-Zuid zijn enkele nieuwe bomen aangeplant. De onderbeplanting
van Ostadelaan

is de blikvanger van de weg en bestaat voornamelijk uit rozen. Het totaalbeeld van het
groen heeft een doorgaand karakter maar is door de verschillen in soort, leeftijd en
variatie in onderbeplanting erg afwisselend.
Maatregelen Van Ostadelaan - Ouverturelaan (25)
1.

Verbeteren samenhang


2.

Meer continuïteit in onderbeplanting creëren.

Ontwikkelen duurzame boomstructuur


Op termijn vervangen minder vitale bomen door duurzame bomen waar de
ruimte hiervoor aanwezig is.

Belcantodreef
De Belcantodreef is de ontsluitingsweg van de nieuwe woonwijk Lansingh-Zuid.
Ouverturelaan

De boombeplanting aan deze weg is nog jong en bestaat uit een landschappelijke
structuur langs het water en een meer strakke bomenrij langs de huizen. Deze continue
boomstructuur sluit aan op het karakter van de omgeving en heeft hierdoor een gewenst
beeld.
Maatregelen Belcantodreef (26)
1.

begeleidende groenstructuur


Handhaven boomstructuur.

Krimpenerbosweg
De Krimpenerbosweg is de entree van Krimpen en de toegangsweg tot de zuidelijke
wijken. Vanaf het sportcomplex tot aan de N210 is de weg in eigendom en beheer van
de provincie. Vooral dit deel van de weg is landschappelijk ingericht met populierenrijen
Belcantodreef

en ruige grasbermen. Het overige deel van de weg heeft geen doorgaande
boomstructuur.
Het groen aan de Krimpenerbosweg heeft vooral een functie in relatie met de entree
van de gemeente. Door een krachtige beplanting toe te passen, krijgt de weg meer
allure. Hoewel hier de ruimte aanwezig is om een meer duurzame boomstructuur te
ontwikkelen, passen de bestaande populieren goed bij het landschappelijke karakter van
de weg en de omgeving.
Maatregelen Krimpenerbosweg (27)
1.

Versterken entree


2.
Krimpenerbosweg met populierenrij.

Toevoegen bomenrij laatste deel Krimpenerbosweg.

Behouden landschappelijke uitstraling


Handhaven populierenrijen en ruige bermen.



Bloemrijke bermen toepassen.
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Wijkontsluiting in de wijken Langeland en Boveneind
De wijkontsluiting van de wijken Langeland en Boveneind wordt gevormd door de
Una Corda – Zwanenkade, Vijverlaan – Brinkweg, Fresia –Populierenlaan, Driekamp
– Olympiade, Sportsingel – Moderato, Boveneindselaan – Zandrak. De wegen hebben
allemaal een slingerend en bochtig verloop met een boomstructuur van verschillende
soorten die niet overal meer volledig aanwezig is. De onderbeplanting is erg divers en
niet altijd goed beheerbaar waardoor een sterk gevarieerd beeld ontstaat en de wegen
geen eenheid vormen. Hierdoor is het onderscheid tussen de wijkontsluitingswegen
en de zijwegen niet altijd overduidelijk aanwezig. Aan de Driekamp- Olympiade en de
Sportsingel – Moderato is voldoende ruimte voor een ruime groenstructuur. Hier worden
de wegen dan ook begeleid met een doorgaande boomstructuur in gras en beplanting

Gedeelte Zwanenkade: slechte boomkwaliteit
en onrustige onderbeplanting

langs een watergang. Door de dichtheid van de beplanting is de watergang niet overal
meer zichtbaar, waardoor de typische identiteit van Krimpen, namelijk de waterrijke sfeer
ook is verdwenen.
Omdat wegen zelf al een druk proﬁel hebben is het wenselijk met een doorgaande
groenstructuur eenheid en continuïteit aan te brengen. Dit kan gedaan worden door
het aanbrengen van strakke en gesloten onderbeplanting en een losse boomstructuur
waarbij een herhaling van bomenrijen wordt toegepast. Op deze manier wordt de
oriëntatie langs de weg en in de wijken verbeterd.
Maatregelen Una Corda – Zwanenkade, Vijverlaan – Brinkweg en
Fresia -Populierenlaan (28)
1.

Verbeteren begeleidende groenstructuur


Bomenrij Zwanenkade handhaven.



Op termijn bomen vervangen door continue boomstructuur van zich herhalende

Vijverlaan. Ontbrekende boomstructuur en
dichtbegroeide achterkanten van woonwijk.

bomenrijen. Gebruik maken van boomsoorten met korte omlooptijd.


Continuïteit aanbrengen in de onderbeplanting door beperkt soortgebruik.

Maatregelen Driekamp – Olympiade en Sportsingel - Moderato (29)
1.

Verbeteren begeleidende groenstructuur


Huidige boomstructuur handhaven.



Boomstructuur bij kruising Olympiade-Sportsingel versterken richting Olympiade
met duurzame bomen.



Bosplantsoen verwijderen en vervangen door bomen in gras, zodat uitzicht op
water en parkachtige sfeer ontstaat.

Sportsingel. Parkachtige sfeer met bomen
langs water.
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Vijverlaan. Slechte bomen in groenstrook.

Olympiade. Dicht bosplantsoen ontneemt zicht
op waterstructuur.

Populierenlaan.

Boveneindselaan - Zandrak (30)
1.

Verbeteren begeleidende groenstructuur


Boomstructuur in Boveneindse laan handhaven.



Aanplant bomen met korte omlooptijd in Zandrak zodat en continue bomenrij
ontstaat.



Mogelijkheden zoeken om plantvakken in Zandrak te vergroten en versterken
continuïteit in onderbeplanting.

3.2.2
Boveneindselaan. Parkachtige sfeer.

Wijkparken

Naast de grotere parken zijn er ook enkele parken die op wijkniveau belangrijk zijn.
Een groot aantal wijkparken ligt langs de watergangen en hebben daardoor een smal,
langgerekt karakter. Ze geven de wijk een eigen waterrijk en groen beeld. Tevens zijn het
vaak de enige historische structuren die nog in de wijk te vinden zijn waardoor ze van
waarde zijn voor de cultuurhistorische identiteit van Krimpen aan den IJssel. De Oude
Tiendweg vormt bijvoorbeeld de oude ontginningsbasis van de polder. De aanwezige
watergang omgeven door groen vormt hiervan het historische restant. Deze waterlopen
dienen daarom versterkt te worden in de groenstructuur. Naast de wijkparken langs de
watergangen zijn in Krimpen nog enkele parkjes die belang hebben op het niveau van de
wijk. Per park dient afgewogen te worden wat het typische karakter is voor dat park en
de bijbehorende wijk en hoe deze versterkt kan worden.
In Krimpen zijn meerdere sportparken aanwezig die deels in eigendom van de gemeente

Zandrak. Ontbrekende boomstructuur.
Mogelijkheden zijn aanwezig in wegbreedte.

zijn. Twee sportparken hebben ruimte voor groen in hun opzet. Deze zijn belangrijk voor
de groenstructuur omdat ze een deel van de groene sfeer van de wijk bepalen. Het
gaat om het Sportpark Waalplantsoen (DCV) en Driekamp. Deze sportparken worden
ingedeeld onder de wijkparken.
De wijkparken bieden mogelijkheden om duurzame boomstructuren toe te passen
in de wijk. Doordat de ruimte hiervoor beschikbaar is hebben de bomen geen last
van de ophoging van de wegen. Daarnaast zijn ze bepalend voor de identiteit van de
aanliggende wijk en de inrichting zou qua vormgeving hierop aan moeten sluiten.
Molenvlietsingel – Vincent van Goghlaan, Veld en Beemd, Water langs de Rubenslaan
In de wijken Kortland Noord en Zuid is naast het groen van de robuuste groenstructuur
ook een belangrijke waterstructuur aanwezig die begeleid wordt door groen en aansluit

Buys Ballotsingel.

bij de stedenbouwkundige opbouw van de wijken. Het eerste deel van deze structuur
(Molenvlietsingel – Vincent van Goghlaan) is strak van opzet en heeft een sterke relatie
met het centrumgebied en het stadspark Middenwetering. Het gebied is ingericht met
veel bomen in gras waardoor het een overzichtelijk park is. Het tweede deel (Veld en
Beemd) ligt als een lang waterrijk lint door Kortland Zuid. Het heeft een parkachtige
uitstraling met en een belangrijke gebruiksfunctie vanwege de aanwezigheid van
een trapveld. De groenstructuur is sterk verouderd en door de dichte begroeiing zijn
oorspronkelijke zichtlijnen verdwenen. Hierdoor is het zicht op de speelvoorzieningen
nog maar beperkt aanwezig. Het laatste deel van de structuur bestaat uit de zone langs
de Rubenslaan. Ook hier heeft het groen een parkachtig stedelijk karakter dat doorloopt
tussen de omliggende woningen.
Het behouden of terug brengen van de karakteristieke parkachtige uitstraling van
de groenstructuur staat voorop. Daar waar in het groen ruimte is worden duurzame

Vincent van Goghlaan.

boomsoorten toegepast als accenten.
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Maatregelen Molenvlietsingel - Vincent van Goghlaan (31)
1.

Behouden of versterken karakteristieke uitstraling


Rechtlijnige boomstructuur en strakke oevers handhaven.



Bij de bredere groenzone wordt naast handhaving van de bomenrijen, de
parkachtige opzet versterkt met gebruik van duurzame bomen.

Maatregelen park Veld en Beemd (Oude Tiendweg) (32)
1.

Behouden of versterken karakteristieke uitstraling


Bosplantsoen in parkje dunnen. Meer openheid creëren en zichtlijnen vanaf



Strakke oeverbeschoeiingen



Aanvullen boomstructuur met enkele duurzame parkbomen.

weg richting eilandjes.

Veld en Beemd.

Maatregelen Water langs de Rubenslaan / Nieuwe Vliet / Heemraadsingel (33)
1.

Behouden karakteristieke uitstraling

Water langs de Sportsingel
In het midden van de wijk Boveneind ligt een ruime groenzone langs de waterloop aan
de Sportsingel. Het groen bestaat hier vooral uit bomen in gras. De groenzone grenst
aan het Moderatopark en biedt hierdoor kansen voor het versterken van de ecologische
verbinding tussen het noorden en zuiden van Krimpen.
Maatregelen Water langs de Sportsingel (34)
1.

Behouden karakteristieke uitstraling


2.

Water langs Sportsingel

Bestaande boomstructuur handhaven

Versterken ecologische verbinding


Ecologische oeverinrichting toepassen

Groenzone Zomereik – Orchidee en Water langs Populierenlaan
Van oost naar west ligt door de wijk Langeland de groenzone Zomereik – Orchidee.
De groenzone bestaat uit een aaneenschakeling van parkachtige gebiedjes met
grote volwassen bomen. De gebiedjes liggen tussen de woningen en zijn met elkaar
verbonden door een wandelpad. Doordat de woningen vaak met de achterzijde naar het
groen zijn gericht en zich hier geen doorgaande weg bevindt kan het gebied een onveilig
gevoel geven.
Halverwege wordt de groenzone doorsneden door de Populierenlaan. Langs deze weg

Parkje/ water langs Populierenlaan

en aan de Lepelaarsingel is een waterstructuur aanwezig die Krimpenerhout verbindt
met het Moderatopark. De inrichting van het groen nabij de sporthal Populier is van
matige kwaliteit. Hier ontbreekt de parkachtige uitstraling en is de onderbeplanting niet
aangeslagen. Daarnaast is het zicht op de sporthal onaantrekkelijk.
De groenzone biedt de ideale mogelijkheid om een duurzame groenstructuur binnen
de wijk te realiseren en de ecologische verbinding vanuit Krimpenerhout naar het
noorden te ontwikkelen. Het gebied dient een open, parkachtige uitstraling te krijgen met
duurzame bomen en ruimte voor speelvoorzieningen. De onaantrekkelijke aanblik van
de sporthal Populier moet worden verzacht.

Parkje Zomereik - Orchidee
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Maatregelen groenzone Zomereik – Orchidee (35)
1.

Versterken parkachtige uitstraling


Handhaven en versterken openheid. Zichtlijnen van buitenaf en tussen de
ruimtes onderling open houden.



Handhaven en versterken parkachtige boomstructuur met duurzame
boomsoorten.

2.

Verbeteren gebruiksfuncties


Parkje/ water langs Populierenlaan

Speelplekken toevoegen en verbijzonderen.

Maatregelen water langs de Populierenlaan (36)
1.

Verzachten Sporthal


Versterken parkachtige sfeer door aanplant parkbomen



Vervangen onderbeplanting

2. Versterken ecologische verbindingen


Ecologische inrichting oevers

Boveneind
Langs diverse wegen zijn boomweides en (speel)veldjes in de buurtstructuur
opgenomen. Deze groenzones liggen als een kralensnoer door de wijk. De omvang van
de groenzones in relatie tot de omvang van de wijk is beperkt. Het is daarom van groot
belang dit groen in de wijk te behouden.

Trimbaan

Maatregelen Boveneind (37)
1.

Behouden structuur boomweides en veldjes


Tijdig aanplanten bomen die in de toekomst huidige bomen vervangen



Gebruikswaarde veldjes bevorderen

Sportparken Driekamp en Waalplantsoen
Binnen de gemeente liggen twee voor de groenstructuur belangrijke sportparken.
Sportpark Driekamp in het noorden en Sportpark Waalplantsoen in het zuiden. Beide
sportparken hebben een dichte groene omranding van bosplantsoen en bomen.
Hierdoor zijn de sportvelden van buitenaf niet zichtbaar. De sportparken hebben hierdoor
geen relatie met de omliggende wijken en hebben geen aansluiting met recreatieve en/of
ecologische functies in de omgeving. Een goed voorbeeld hiervan is de stenige entree
van sportpark Waalplantsoen die niet uitnodigend is voor bezoekers.
Sporpark Driekamp

Voor het gebruik van de sportparken en het beperken van de overlast voor omwonenden
is het belangrijk de groene omranding in stand te houden. Een dichte groene massa
moet echter voorkomen worden. Doordat het groen rondom de sportparken ruim
van opzet is, biedt het kansen voor een duurzame groenstructuur en ecologische of
recreatieve verbindingen waarmee gelijktijdig de relatie met de omliggende wijken wordt
versterkt.
Maatregelen Sportpark Driekamp (38)
1.

Verbeteren groene omranding


Meer variatie en openheid in bosplantsoen langs randen aanbrengen.
Doorkijkjes en grotere bomen toepassen.

2.

De relatie tussen sportpark en wijk verbeteren


Sportpark Waalplantsoen

Mogelijkheden onderzoeken om hier een ecologische en recreatieve verbinding
te realiseren tussen Groenendaal en IJsseldijk bij toekomstige herinrichting.
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Maatregelen Sportpark Waalplantsoen (39)
1.

Verbeteren groene omranding


2.

2.5

Bosplantsoen langs randen en achterkanten handhaven en uitbreiden.

De relatie tussen sportpark en wijk verbeteren


Entreegebied groen inrichten, door toepassing hagen en duurzame bomen.



Toepassen duurzame bomen op enkele locaties.
Groenstructuur derde orde

Naast het groen dat is opgenomen in de eerste en tweede orde van de groenstructuur
is in de woonstraten van Krimpen en op overhoeken ook groen aanwezig. Dit groen
is met name voor de omwonende van belang omdat zij het ervaren als hun directe

Sportpark Waalplantsoen, entreegebied

leefomgeving. In dit onderdeel van de groenstructuur wordt per wijk ingegaan op het
groen dat aanwezig is.
Bij de herinrichting van het groen in deze wijken spelen het huidige karakter van de
wijk, areaal en beheerbaarheid een belangrijke rol. Indien in de wijk ruimte voor groen
ontbreekt of beperkt is dient gezocht te worden naar alternatieven voor groen. In het
groenbeleids- en beheerplan zijn in paragraaf 3.1.1 richtlijnen opgenomen om met
name dit groen in de wijken vorm te geven. Concrete acties om het groen in de wijken
aan te pakken worden in het ophogingsplan opgenomen. Hoe hierbij omgegaan wordt
met burgerparticipatie is nader toegelicht in paragraaf 3.3.4 van het groenbeleids- en
beheerplan.
Stormpolder (wijk I)

Stormpolder

Deze wijk ligt op een eiland los van Krimpen aan den IJssel en bestaat hoofdzakelijk
uit industriegebied. Vooral langs het water liggen bedrijven met grote bedrijfsgebouwen
gericht op het water. Het groen in deze wijk is beperkt tot het groen van de eerste en
tweede orde. Verder is in deze wijk geen groen aanwezig.
Kortland-Noord (wijkII)
Deze wijk bestaat uit twee delen: Oud Krimpen en het deel rond het park
Middenwetering. 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 zullen deze de komende jaren uitvallen.
Bij herinrichting van de wijk dient gekozen te worden voor een beperkter aantal bomen
aan één zijde van de straat. De bomen worden toegepast als blikvanger. Ander groen
zoals solitairen en sierheesters zijn daarnaast bepalend voor het beeld. De kwaliteit van

Kortland

de groene plekjes in de wijk dient verbeterd te worden. Aan de Tuinstraat en langs de
Weth. Brouwersstraat is bijvoorbeeld ruimte voor aantrekkelijk groen.
De wijk rond park Middenwetering heeft een rechtlijnige opzet. De groenzones langs
de waterstructuur is de belangrijkste groenstructuur. Het overig deel van Kortland is
in de jaren ’60 gebouwd en heeft ook de rechtlijnige opzet. Hier is wel meer ruimte
aanwezig voor openbaar groen. Boomstructuren zijn in de wijk beperkt aanwezig. Vooral
op straathoeken en in enkele kleine groenzones kunnen bomen als (toekomstige)
blikvangers volstaan. Aanvullende boomstructuren zijn niet noodzakelijk.
Kortland-Zuid (wijk III)
Ook Kortland-Zuid heeft eveneens een rechtlijnige opzet. In de westelijke Schildersbuurt
is beperkte ruimte voor openbaar groen aanwezig. De aanwezigheid van particulier
groen compenseert de afwezigheid van openbaar groen ten dele. Enkele veldjes en
pleintjes bieden wel speel- en ontspanningsmogelijkheden. De gebruikswaarde van deze
veldjes is een continu aandachtspunt. De gemeente heeft weinig mogelijkheden om
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Kortland

meer groen aan te brengen. Bomen in verharding zijn niet gewenst.
De Parkzone die diagonaal door de gehele wijk Kortland-zuid loopt (oude Tiendweg
tracé) verbindt beide delen. De parkjes die aan deze groenstructuur zijn gebonden
bieden allerlei mogelijkheden. Het realiseren van diverse recreatieve mogelijkheden
is hier het belangrijkst. De ecologische mogelijkheden van deze groenvoorzieningen
dienen bij de inrichting meegewogen te worden, maar zijn niet leidend.
Het oostelijk deel van de wijk is iets ruimer van opzet. In diverse woonstraten is
gemeentelijk groen aanwezig. Het particuliere groen blijft echter de boventoon voeren.
Boveneind

Ook hier zijn weinig mogelijkheden om groen toe te voegen.
Boveneind (wijk IV)
Deze wijk heeft een ruime en groene uitstraling. Westelijk van de Sportsingel dragen
de veldjes en boomweides hier in grote mate aan bij. Problemen door ophoging
worden hierdoor in eerste instantie vermeden. Het geeft de wijk een ruimtelijk beeld.
De huidige bomen zijn allemaal in dezelfde periode aangeplant. Het is dus verstandig
tijdig te beginnen met het vervangen van bomen voordat uitval en kaalslag optreed. Het
aanplanten van bomen in verharding en smalle vakken in straten kan hierdoor worden
beperkt. Daarnaast kunnen in woonstraten bloeiende sierheesters en solitairen bijdragen
aan een groen beeld.
Het ruimtelijk beeld oostelijk van de Sportsingel wordt gerealiseerd door de watergangen

Langeland

die haaks op de IJsseldijk de wijk doorsnijden. Deze watergangen worden begeleid
door bomen. De afstand van de bomen tot de gevels is plaatselijk een probleem. Het
vervangen van de bomen door bomen van de derde grootte kan deze problemen
beperken.
Langeland (wijk V)
Deze wijk heeft een typische jaren ’80 opzet, met veel woonerven en slingerend
structuren. De oude rechtlijnige polderstructuur is hier niet meer te herkennen. De wijk is
erg groen van opzet. Naast de groenvlakken en lijnen die horen tot de eerste en tweede
orde van de groenstructuur liggen hier nog vele kleine groene woonerfjes tussen de
huizen. Bij ontwikkelingen in de wijk is het van belang de parkzones en de groenzones
langs routes tussen deze parkzones te behouden.

Langeland

Typerend voor deze bouwperiode is de toepassing van veel bomen in de erven. Het
aantal bomen dient wel beperkt te worden tot enkele bomen, zodat deze goed kunnen
uitgroeien. Wanneer bomen in verharding worden toegepast dient hiervoor een bewuste
keuze gemaakt te worden omdat deze bomen een beperktere omlooptijd hebben. In
de boomstructuur van deze wijk is vaak geen onderscheid te zien tussen wegen op
wijk- en straatniveau en is een grote afwisseling van boomsoorten. Door langs de
hoofdontsluiting een beperkt aantal soorten toe te passen in groepen en korte lanen
wordt de wijkstructuur versterkt.
Lansingh-zuid (wijk VI)
Dit is een nieuwe wijk, die de rechtlijnige opzet van de oude polderstructuur aangrijpt
in haar stedenbouwkundig patroon. Centraal in de wijk ligt een brede groenzone die dit
patroon die in dit patroon past. Dit patroon ligt haaks op de Lekdijk. Ook in het groen
wordt sterk verwezen naar de oude landschappelijke structuren. De parken bestaan uit

Lansingh-zuid

smalle stroken land met rechte waterlopen en een natuurlijke uitstraling door rietlanden
en grienden. Het groen in de wijk is nog heel jong. In deze wijk wordt een onderscheid
gemaakt tussen meer cultuurlijke boomsoorten tussen de bebouwing en meer
landschappelijke soorten aan de randen.
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4 UITVOERINGSPLAN

In het hoofdstuk groenstructuur zijn acties opgenomen om de gewenste groenstructuur te realiseren. Om deze acties de komende
jaren ten uitvoer te brengen wordt aangesloten bij lopende en toekomstige projecten. Daarnaast wordt in het reguliere beheer gewerkt
aan de beschreven streefbeelden.

Fig. 9. Maatregelen groenstructuur
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De nummers op de kaart op de rechter pagina komen overeen met de nummers bij de
maatregelen. Per maatregel is indien mogelijk beschreven op basis van welk plan de
maatregelen worden uitgevoerd en welke budgetten hiervoor gebruikt kunnen worden.
Nr.:

Beschrijving:

Uitvoering:

Financiën:

Centrumplan

Centrumplan

Groenstructuur eerste orde (robuuste groenstructuur):
1

Centrum

1.1

Versterken Krimpense identiteit

1.2

Versterken recreatieve verbindingen

Centrumplan

Centrumplan

1.3

Boomstructuur Nw Tiendweg aanvullen

Centrumplan

Centrumplan

1.4

Verbinden park Middenwetering met centrum Centrumplan

Centrumplan

2

Park Middenwetering

2.1

Benadrukken karakteristieke sfeer

2.2

Versterken ecologische verbindingen

Onderhoud en

Begroting

omvorming groen

3

Groenendaal - Zwaneneiland

3.1

Verbeteren ecologische verbindingen

Centrumplan

Centrumplan

Beschoeiingen

Begroting

Ruimtelijke ontw. Ruimt. ontw.
Sted. Waterplan In uitvoering
Bomenbeheer

Begroting
-

3.2

Versterken karakteristieke structuur

-

3.3

Benutten recreatieve mogelijkheden

Sted. Waterplan In uitvoering

4

De Lansing

4.1

Vergroten recreatieve waarde

5

Krimpenerhout

5.1

Benutten ecologische kansen

6

Breekade

6.1
6.2

-

-

Lansingh Zuid 8b -

-

-

Versterken karakteristieke sfeer

-

-

Verbeteren recreatieve voorzieningen

-

-

Groenstructuur eerste orde (groene ontsluitings- en dijkstructuur):
7

IJsseldijk - Lekdijk

7.1

Historische en landschappelijke karakter

Onderhoud en

versterken

omvorming groen Begroting
8

C.G. Roosweg – N210

8.1

Versterken parkachtige uitstraling

Centrumplan

Centrumplan

8.2

Behouden relatie met het landschap

-

-

9

Nieuwe Tiendweg

9.1

Versterken continue groene inrichting

Herstraatplanning Herstraatpl.

9.2

Boomstructuur t.h.v. centrum aanvullen

Centrumplan

Centrumplan

10

Industrieweg

10.1

Ontwikkeling duurzame boomstructuur

Herontw.

Herontw.

Stormpolder

Stormpolder
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Nr.:

Beschrijving:

Uitvoering:

Financiën:

10.2

Benadrukken eiland Stormpolder

Herontw.

Herontw.

10.3

Verbeteren continuïteit en routing

Stormpolder

Stormpolder

Reconstr.

Reconstr.

Industrieweg

Industrieweg

Groenstructuur eerste orde (Overige parken en begraafplaatsen):
11

Stormpoldervloedbos

11.1

Verbeteren recreatief gebruik

12

Uitzichtpunt

12.1

Handhaven huidig karakter park

13

Moderatopark

13.1

Behouden identiteit

Herontw.

Herontw.

Stormpolder

Stormpolder

Herontw.

Herontw.

Stormpolder

Stormpolder

Onderhoud en

Begroting

omvorming groen
13.2

Versterken ecologische verbindingen

Onderhoud water-Begroting
gangen en oevers

14a

Begraafplaats IJsseldijk

14.1a

Behouden karakter

Onderhoud en

Begroting

omvorming groen
13.2a

Relatie met dijk vergroten

Onderhoud en

Begroting

omvorming groen
14b

Begraafplaats Waalhoven

14.1b

Verbeteren (duurzame) boomstructuur

Bomenbeheer

Begroting

Vervangen dode bomen voorterrein

Bomenbeheer

Advies B&W

Versterken ecologische verbinding

-

-

Herontw.

Herontw.

Stormpolder

Stormpolder

Herontw.

Herontw.

Stormpolder

Stormpolder

14.2b

Groenstructuur tweede orde (wijkontsluitingswegen):
15

Van Utrechtweg

15.1

Verbeteren begeleidende boomstructuur

16

Van der Giessenweg

16.1

Verbeteren begeleidende boomstructuur

16.2

Aansluiting vd GiessenwegStormpoldervloedbos

Herontw.
Stormpolder

Herontw.
Stormpolder

17

Stormpolderdijk

17.1

Verbeteren begeleidende boomstructuur

Bomenbeheer

Advies B&W

17.2

Versterken relatie met historie

Herontw.

Herontw.

Stormpolder

Stormpolder

18

Noorderstraat – dr. W.M. Blomsingel

18.1

Verbeteren begeleidende groenstructuur
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Herstraatplanning Herstraatpl.

Nr.:

Beschrijving:

Uitvoering:

19

Nachtegaalstraat - Parkzoom

19.1

Verbeteren begeleidende groenstructuur

Herstraatplanning Herstraatpl.
Centrumplan

20

Koekoekstraat - Middenwetering

20.1

Verbeteren begeleidende groenstructuur

Financiën:

Centrumplan

Centrumplan

Centrumplan

Bomenbeheer

Advies B&W

21

Burgemeester Aalberslaan

21.1

Verbeteren begeleidende groenstructuur

22

Groenendaal

22.1

Verbeteren begeleidende groenstructuur

23

Boerhaavelaan

23.1

Verbeteren begeleidende groenstructuur

Centrumplan

Centrumplan

23.2

Ontwikkelen duurzame boomstructuur

Centrumplan

Centrumplan

24

Stad en Landschap

24.1

Verbeteren begeleidende boomstructuur

25

Van Ostadelaan - Ouverturelaan

25.1

Verbeteren samenhang

Herstraatplanning Herstraatpl.

25.2

Ontwikkelen duurzame boomstructuur

Herstraatplanning Herstraatpl.

26

Belcantodreef

26.1

Begeleidende groenstructuur handhaven

27

Krimpenerbosweg

27.1

Versterken entree

-

-

27.2

Behouden landschappelijke uitstraling

Deels provincie

-

28

Una Corda – Zwanenkade, Vijverlaan – Brinkweg en Fresia - Populierenlaan

28.1

Verbeteren begeleidende groenstructuur

29

Driekamp – Olympiade en Sportsingel - Moderato

29.1

Verbeteren begeleidende groenstructuur

Herstraatplanning Herstraatpl.

-

-

T.z.t. herstraatpl. Herstraatpl.

Herstraatplanning Herstraatpl.

Herstraatplanning Herstraatpl.

Herstraatplanning Herstraatpl.
Onderhoud en
omvorming groen Advies B&W

30

Boveneindselaan - Zandrak

30.1

Verbeteren begeleidende groenstructuur

-

-

Centrumplan

Centrumplan

Onderhoud en

Begroting

Groenstructuur tweede orde (wijkparken):
31

Molenvlietsingel – Vincent van Goghlaan

31.1

Behouden of versterken karakteristieke
uitstraling

32

Veld en Beemd (Oude Tiendweg)

32.1

Behouden of versterken karakteristieke
uitstraling

omvorming groen
Beschoeiingen

Begroting
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Nr.:

Beschrijving:

Uitvoering:

33

Water langs de Rubenslaan / Nieuwe Vliet / Heemraadsingel

33.1

Behouden karakteristieke uitstraling

34

Water langs de Sportsingel

34.1

Behouden karakteristieke uitstraling

Herstraatplanning Herstraatpl.

34.2

Versterken ecologische verbinding

Herstraatplanning Herstraatpl.

35

Zomereik - Orchidee

35.1

Versterken parkachtige uitstraling

Herstraatplanning Herstraatpl.
Het Facet

Verbeteren gebruiksfuncties

36

Water langs de Populierenlaan

36.1

Verzachten sporthal

Het Facet

Herstraatplanning Herstraatpl.
Bloemrijk

35.2

Financiën:

Bloemrijk

Herstraatplanning Herstraatpl.

Onderhoud en

Begroting

omvorming groen
36.2

Versterken ecologische verbindingen

37

Boveneind

37.1

Behouden structuur boomweides en veldjes Herstraatplanning Herstraatpl.

38

Sportpark Driekamp

38.1

Verbeteren groene omranding

-

-

38.2

De relatie tussen sportpark en wijk verbeteren

-

-

39

Sportpark Waalplantsoen

39.1

Verbeteren groene omranding

Herontw. DCV

Heront. DCV

39.2

De relatie tussen sportpark en

Herontw. DCV

Heront. DCV

wijk verbeteren

54

Groenstructuurplan

Sted. WaterplanAdvies B&W

BIJLAGE

Gemeente Krimpen aan den IJssel

55

56

Groenstructuurplan

