
Krimpen aan den IJssel Scholenlocatie.                               CONCEPT
    

Bouwregels voor het Krimpenerwaard College.                      

Inleiding
Het Krimpenerwaard College acht het om onderwijskundige redenen wenselijk dat de 
huisvesting wordt vernieuwd. Als eerste stap voor de ontwikkeling van een nieuw 
schoolgebouw is op 10 juli 2008 in opdracht van het Krimpenerwaard College door Hevo bv 
een “uitgangspuntennotitie nieuwbouw” uitgebracht. Een belangrijke conclusie in die notitie is 
dat nieuwbouw op een andere locatie in alle opzichten efficiënter is dan verbouwen van het 
huidige gebouw of nieuwbouw op de huidige locatie. Ook stedenbouwkundig wordt hieraan 
de voorkeur gegeven omdat daardoor de ruimtelijke structuur in dit deel van de gemeente 
kan worden versterkt. 

In het huidige coalitie akkoord is afgesproken om door te gaan met de (ruimtelijke) ideeën en 
planvorming voor de nieuwbouw van het Krimpenerwaard College. Deze planvorming is 
onderdeel van een bredere stedenbouwkundige visie die de coalitie wil ontwikkelen voor de 
zone Krimpenerbosweg-Zwaneneiland-Landszoom-Driekamp. De ambities uit de 
gemeentelijke beleidsnota “Sport & bewegen” uit 2009 en het Groenstructuurplan zijn een 
belangrijke input voor deze visie. 

In deze bouwregels wordt de keuze van de locatie van het nieuwe schoolgebouw op het 
sportveld ten zuidoosten van de huidige school onderbouwd en wordt de inpassing van het 
gebouw geschetst in samenhang met de mogelijke ontwikkelingen in de omgeving. Voor het 
programma van de school wordt uitgegaan van de op basis van de leerlingenprognose in 
overleg met het Krimpenerwaard College berekende ruimtebehoefte en genoemde 
uitgangspunten. 

In de gemeentelijke structuurvisie ‘Ruimte voor Ontwikkeling’ uit september 2004 is 
aangegeven dat de gemeentelijke sportvoorzieningen bij de Krimpenerbosweg 
geconcentreerd zullen worden. In de genoemde gemeentelijke beleidsnota “Sport & 
bewegen” wordt dit genuanceerd. Een deel van de sportvoorzieningen zal namelijk in 
verband met de bereikbaarheid vanuit de verschillende woonwijken verspreid in de 
gemeente blijven liggen. 

In de vergadering van 2 april 2009 heeft de gemeenteraad de bouwregels voor het 
Gezondheidscentrum vastgesteld. In die bouwregels is al duidelijk aangekondigd dat de 
gemeente dit gebied in de komende jaren zal herstructureren. Dit als gevolg van de 
nieuwbouwplannen van het Krimpenerwaard College. Ook is het denkbaar (Structuurvisie) 
dat de hockeyvelden verplaatst worden. 
 
Daarom is voor de vaststelling van de bouwregels voor het gezondheidscentrum al 
uitgegaan van een ruimtelijke visie voor de gehele locatie. Deze visie is in de bouwregels 
voor het Gezondheidscentrum niet als een eindbeeld geformuleerd, maar als een begin van 
een iteratief ontwikkelingsproces met de realisatie van het Gezondheidscentrum als eerste 
stap. En nu dus gevolgd door de nieuwbouw van het Krimpenerwaard College als tweede 
stap.
 
In de door de gemeenteraad vastgestelde bouwregels is een ruimtelijke visie ontwikkeld 
waarin is aangegeven dat verplaatsing van het Krimpenerwaard College de mogelijkheid 
biedt om de ruimtelijke structuur te versterken door het park Middenwetering door te trekken 
tot aan de Vijfkamp en de bebouwing te concentreren in de 'binnenhoek', langs de 
Groenendaal en de Nieuwe Tiendweg. Voor de bepaling van de bouwregels voor het 
Gezondheidscentrum en nu voor het Krimpenerwaard College is aangesloten bij deze visie.
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Waar mogelijk worden combinaties tussen onderwijsgebouwen en sportvoorzieningen 
nagestreefd. Bij het sportcomplex aan de Driekamp wordt er nu vanuit gegaan dat de hockey 
vereniging MHCK op den duur verhuist naar de Krimpenerbosweg, maar dat de korfbal 
vereniging KOAG aan de Driekamp gevestigd zal blijven. De inzet is daarbij een combinatie 
van voorzieningen. Onderzocht wordt of het haalbaar is om de 3 gymlokalen te combineren 
tot een 2e (deelbare) sporthal in de gemeente.

Locatie Krimpenerwaard College
Het verbouwen of vernieuwen van het huidige gebouw is geen optie, het zou het onderwijs te 
zeer verstoren, of het is te duur door de tijdelijke voorzieningen, of het zal uiteindelijk geen 
gebouw opleveren dat optimaal voldoet aan de technische en onderwijskundige eisen die op 
dit moment aan een schoolgebouw gesteld worden. Door het amoveren van het huidige 
gebouw zal het park Middenwetering doorgetrokken kunnen worden naar de groenzone 
langs de Landszoom en de Vijfkamp, hetgeen een aanzienlijke verbetering van de 
groenstructuur van de gemeente zal zijn. 
Het schoolbestuur staat open voor multifunctioneel gebruik van het nieuwe schoolgebouw. 
De mogelijke multifunctionaliteit is meegenomen bij de beoordeling van locaties voor het 
nieuwe schoolgebouw.

mogelijke locaties Krimpenerwaard College

Omgeving Tuyter
Een locatie in het centrumgebied bij de huidige Tuyter (A) ligt niet voor de hand. In de 
Centrumvisie wordt er vanuit gegaan dat die voorziening verplaatst wordt en eventueel 
gekoppeld wordt aan een nieuw “huis voor de gemeente”. De meerwaarde van de bundeling 
van de aula van de school met een theaterzaal is daarnaast onvoldoende groot om deze 
ingewikkelde koppeling tot stand te brengen. 
Ook de meerwaarde van samenvoeging van de mediatheek van het Krimpenerwaard 
College met de openbare bibliotheek is beperkt. Als laatste moet worden geconstateerd dat 
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een middelbare school geen versterking is voor het centrum van de gemeente. De 
realisering van een middelbare school in de directe omgeving van een overdekt 
winkelcentrum is geen goede combinatie. Het is in het centrumgebied ook niet mogelijk om 
in de nabijheid van de school een sportveld aan te leggen, waardoor de afstand tussen beide 
te groot wordt. 

Krimpenerbosweg
Een locatie bij “De Boog” (B) is, in verband met de electromagnetische straling en de 
beschikbare ruimte, alleen mogelijk als de daar aanwezige hoogspanningslijn wordt verlegd 
of verkabeld. Tennet, de beheerder van deze lijn, heeft de gemeente schriftelijk 
medegedeeld dat het verkabelen of verleggen van de lijn circa € 7 miljoen zal kosten. Die 
kosten zijn een belemmering. Dit nog afgezien van de planologische belemmeringen van 
deze locatie, die buiten de zogenoemde “rode contouren” van de provincie ligt. Het bestuur 
van de school is onderwijskundig ook geen voorstander van een vestiging bij de 
Krimpenerbosweg.

Omgeving Driekamp
Een locatie nabij het huidige gebouw (C), centraal gelegen en goed bereikbaar heeft de 
voorkeur; ook van het schoolbestuur. De locatie van het huidige gebouw (C1) is, zoals 
hiervoor aangegeven, geen optie. Een situering op de sportvelden ten noordwesten van de 
Driekamp (C2) is ruimtelijk gezien denkbaar, maar heeft als nadeel dat de verplaatsing van 
één of beide sportvoorzieningen gerealiseerd moet zijn voor de school gebouwd kan worden 
en er in elk geval een onderlinge afhankelijkheid ontstaat. De mogelijkheid om, een deel van 
de sportvelden naar de Krimpenerbosweg te verplaatsen, zoals is aangegeven in de 
structuurvisie van de gemeente, is onzeker geworden door de provinciale structuurvisie. Ook 
sportvelden worden door de Provincie Zuid Holland namelijk als stedelijke functies gezien, 
die binnen de rode contouren gerealiseerd moeten worden. 

De verplaatsing van de sportvelden vraagt een investering van enkele miljoenen en zou de 
start van de bouw van het nieuwe Krimpenerwaard College enkele jaren vertragen.

Locatie schoolsportveld
De locatie van het sportveld ten zuidoosten van de huidige school, het eigen sportveld, heeft 
dat nadeel niet. In feite is er dan sprake van een uitwisseling van de gebouwde en de 
onbebouwde ruimte voor de school. Daardoor zal de open ruimte van het park 
Middenwetering doorlopen tot de groenzone tussen de wijken Kortland en Langeland. De 
rooilijnen van de langs die zone aanwezige bebouwing, van het gezondheidscentrum en van 
de Goudenregenflat, kunnen aangehouden worden. Dit resulteert in een aanzienlijke 
versterking van de ruimtelijke structuur en van de groenstructuur van de gemeente. Als de 
maximum bouwhoogte van het gezondheidscentrum (16 meter) wordt aangehouden dan 
ontstaan ruime profielen naar de aanwezige woonbebouwing die ruimschoots voldoen aan 
het in de gemeente gebruikelijke 2:1 criterium voor de verhouding van de breedte van het 
profiel en de hoogte van de aangrenzende bebouwing.

Programma Krimpenerwaard College (bron: Hevo bv) 
“Voor de geprognosticeerde 1050 leerlingen is 7330 m2 bvo nodig exclusief 
gymnastiekonderwijs. Voor gymnastiekonderwijs zijn 3 lokalen berekend, hetgeen 
overeenkomt met een oppervlakte van 1365 (3x455) m2 bvo. 
Indien medegebruik in de avonduren/weekenden voor competitiedoeleinden van 
sportverenigingen wenselijk is dan is een sporthal nodig die voldoet aan NOC*NSF normen 
waarvoor 1960 m2 bvo is berekend (netto speelveld 24*44*7).

Voor de stalling van fietsen/brommers is ca. 1200 m2 terrein berekend, voor het stallen van 
50 auto’s 1250 m2. Als verhard terrein voor de uitloop van leerlingen is 1130 m2 (1 m2 per 
leerling) berekend en voor groen en paden 1000 m2 respectievelijk 650 m2.”
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Projectgebied Krimpenerwaard College
plangebied

Het projectgebied voor het 
Krimpenerwaard College is met een rood 
vlak op de luchtfoto aangegeven. 
De andere gekleurde aanduidingen zijn de 
plannen die op dit moment in ontwikkeling 
zijn of inmiddels zijn gerealiseerd.
Het projectgebied ligt ten zuidoosten van 
het huidige schoolgebouw, ten 
noordoosten van het toekomstige 
gezondheidscentrum en kinderdagverblijf 
de Goudvis, ten noordwesten van het 
Onderdak, de voormalige mavo, en ten 
zuidwesten van de onlangs verbrede 
waterpartij langs de Vijfkamp. Het terrein 
bestaat uit gras met een rij bomen aan de 
zuidoost zijde en wordt omzoomd door 
voetpaden.

Stedenbouwkundige overwegingen
In de inleiding werd al aangegeven dat de ontwikkeling van de nieuwe locatie van het 
Krimpenerwaard College in ruimer verband bezien moet worden. Uitgangspunt voor deze 
ontwikkeling is dat de sportzaal aan de Groenendaal, het Onderdak en het handbalveld 
gehandhaafd blijven. Een ontwikkeling van dat gedeelte is nu niet aan de orde en wordt 
deels ook belemmerd door de nog aanwezige veiligheidscontour rond het vulpunt van het 
LPG station.

Door de nieuwbouw van de school kan de huidige school verdwijnen en wordt het park 
Middenwetering doorgetrokken tot aan de Vijfkamp. Voor de groenstructuur van de 
gemeente is dat een aanzienlijke verbetering. De sloop van het oude gebouw wordt als 
voorwaarde gezien voor de bouw van de nieuwe school. 

De nieuwe school kan, evenals het gezondheidscentrum, in de rooilijn van de zuidelijke 
randbebouwing van het park Middenwetering worden geplaatst en ook in de rooilijn van de 
westelijke randbebouwing van de Landszoom. Het gebouw komt daarmee op een markante 
locatie in de ruimtelijke structuur van de gemeente.

Het is denkbaar dat de korfbalvelden van KOAG verplaatst worden naar het doorgetrokken 
park en dat de bijhorende voorzieningen worden gecombineerd met de voorzieningen voor 
het Krimpenerwaard College. Een gemeenschappelijk gebruik van een sporthal en de daarbij 
horende faciliteiten zoals kleedruimten ca., scheidsrechtersruimten, maar ook bijvoorbeeld 
een kantine/clubgebouw, is een optie, waarvan de haalbaarheid wordt onderzocht. 
 
Het is niet wenselijk om in de parkzone losse gebouwtjes te realiseren die de ruimte 
versnipperen. 

Als de hockeyvelden op termijn verplaatst zijn naar de sportveldenlocatie bij de 
Krimpenerbosweg dan is het mogelijk om de groenzone tussen de wijken Kortland en 
Langeland door te trekken naar de IJsseldijk en de hoofdgroenstructuur te koppelen aan de 
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prachtige boerderijkavels met monumentale boerderijen ter plaatse. Vooruitlopend daarop 
kan de huidige ontwikkeling bij Heeck afgerond worden aan de zijde van het 
seniorencomplex op de (oude) Trimbaan.                                                                     

De voorgaande overwegingen leiden tot transformatie van de huidige structuur naar een 
nieuwe ruimtelijke visie, die is beschreven in een afzonderlijke notitie. Hierna wordt gericht 
ingegaan op de versterking van de hoofdgroenstructuur binnen de gemeente door 
nieuwbouw van het Krimpenerwaard College op de aangegeven locatie.

Versterking hoofdgroenstructuur door nieuwe locatie Krimpenerwaard College
In de Provinciale Structuur Visie van de provincie Zuid Holland is het park Middenwetering, 
het scholencomplex bij de Groenendaal en de Driekamp, het sportcomplex ten noorden 
daarvan, de Landszoom, de Heemtuin en het Zwaneneiland in de Functiekaart (en in de 
Kwaliteitskaart) aangeduid als “stedelijk groen”, onderdeel van de Zuidvleugel 
groenstructuur. 

In de toelichting van de structuurvisie staat: ”De provincie beschouwt daarom de grote 
eenheden stedelijk groen als onderdeel van de (Zuidvleugel) groenstructuur en streeft er 
naar deze beter in te bedden in een samenhangende groenstructuur. Ruimtelijke 
ontwikkelingen zijn mogelijk mits behoud van de groene functies en de kwaliteit voorop staat. 
Enkele voorbeelden zijn het Kralingse Bos in Rotterdam en het Zuiderpark in Den Haag”.

Er is dus ruimte binnen deze gebieden voor herontwikkeling gericht op verbetering van de 
groenstructuur. Dit deel van de bouwregels is bedoeld als verantwoording voor de beoogde 
herontwikkeling van dit gebied en de aanpassing van dit deel van de groenstructuur van de 
gemeente.

De nieuwbouw van het Krimpenerwaard College en de herontwikkeling van de omgeving 
biedt namelijk de mogelijkheid om de ruimtelijke structuur, met inbegrip van de 
groenstructuur, te versterken. Doelstelling is het verlengen van het park Middenwetering tot 
aan de groenzone tussen de wijken Kortland en Langeland (hier de Vijfkamp, het verlengde 
van de Landszoom) en het verlengen van die groenzone met ontsluiting voor langzaam 
verkeer tot aan de IJsseldijk waar twee monumentale boerderijen met ruime erfkavels zijn 
gelegen. De route voor langzaam verkeer kan met een verbinding over de Hollandsche 
IJssel deel worden van een (regionale) route die de voorzieningen in beide gemeenten beter 
bereikbaar maakt, maar ook de Krimpenerhout voor de inwoners van de stadsregio en 
verder!

Die ontwikkeling kan gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij iedere fase een aanvaardbare 
situatie oplevert, maar iedere volgende fase meer kwaliteit biedt. Deze ontwikkeling is in feite 
gestart met de bouw van het gezondheidscentrum en met de ontwikkeling van de Hof van 
Heeck achter het blok seniorenwoningen aan de Trimbaan.

In de fasen 1 en 2 is de wisseling van het gebouw van het Krimpenerwaard College en het 
sportveld, waardoor het park Middenwetering kan worden doorgetrokken. Een verduidelijking 
van de hoofdgroenstructuur, de oppervlakken bebouwd, verhard en groen blijven ongeveer 
gelijk.

Bebouwingsstructuur en fasering van de ontwikkeling
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fase 0, huidige situatie

fase 2, KOAG verplaatst

fase 1, KC nieuw en Heeck+

Fase 0 is de huidige situatie, de 
vastgestelde nieuwe ontwikkelingen zijn 
ingetekend. 
In fase 1 is de nieuwe school gerealiseerd, 
het oude gebouw gesloopt en het park 
Middenwetering met de watergang langs 
de Nachtegaalstraat doorgetrokken tot de 
onlangs vergrote waterpartij langs de 
Driekamp/Vijfkamp. Hiermee wordt de 
(beperkte) toename van de hoeveelheid 
bebouwing en verharding gecompenseerd. 
Het plan Hof van Heeck kan, los hiervan, 
aan de kant van het gebouw de Trimbaan 
afgerond worden.
Als het Krimpenerwaard College, 
gemeente en korfbal vereniging KOAG tot 
overeenstemming komen over 
gemeenschappelijk gebruik van de 
sportvoorzieningen dan kan in fase 2 de 
korfbalvereniging KOAG verhuizen en 
komt de huidige locatie aan de noordkant 
van de Driekamp vrij.
                              

Omdat er vanuit mag worden gegaan dat hockey vereniging MHCK nog tenminste 10 jaar op 
de huidige locatie blijft is het nu niet mogelijk om de in de gemeentelijke Structuurvisie 
aangegeven verbinding voor langzaam verkeer in het verlengde van de Vijfkamp tussen de 
Driekamp en de IJsseldijk aan te leggen. Verhuizen van MHCK is nu niet mogelijk, omdat er 
op zeer korte termijn (dit jaar) behoefte is aan een nieuw kunstgrasveld op de huidige locatie. 
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Deze bouwregels hebben dan ook uitsluitend betrekking op de bouw van het 
Krimpenerwaard College en de eventueel daaraan gekoppelde verhuizing van de KOAG. 

Bestemmingsplan
Het Krimpenerwaard College ligt in het bestemmingsplan Kortland uit 1997 (goedkeuring 
door GS 1998) en heeft de bestemming Maatschappelijke doeleinden (D). De overige bij 
deze ontwikkeling betrokken gronden in Kortland hebben de bestemming Groen en Water 
met de aanduiding dat sportvelden zijn toegestaan.
Hof van Heeck ligt in het bestemmingsplan Langeland uit 1969 met de bestemming W IV en 
groen, gedeeltelijk als reservering voor de voorheen geplande doortrekking van de 
Krimpenerbosweg naar Capelle aan den IJssel.
Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening van het bestemmingsplan Langeland. 
                                                                         

Kaartfragment bestemmingsplan Kortland

In de eerste fase, de ontwikkeling van het Krimpenerwaard College, blijft het oppervlak van 
het bebouwingsvlak vrijwel gelijk aan dat in het vigerende bestemmingsplan. Het bouwvlak 
van de huidige school en het sportveld worden omgewisseld. De groenstructuur van de 
gemeente wordt hierdoor versterkt; het park Middenwetering wordt hierdoor verlengd tot de 
groenzone tussen de wijken Kortland en Langeland (Landszoom/Vijfkamp).
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Voor de ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan Kortland zal een herziening gemaakt 
moeten worden. De kaart geeft het vigerende bestemmingsplan Kortland transparant op een 
luchtfoto met de situatie na de bouw van de school.

Bouwenvelop Krimpenerwaard College
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KC footprint (fase 2)

De noordwest gevel van het geplande bouwvolume staat in de doorgetrokken rooilijn van de 
Middenweteringflats, waarin ook die gevel van het nieuwe gezondheidscentrum staat. De 
bebouwing vormt hier de zuidoostelijke begrenzing van het verlengde park Middenwetering. 
De noordoost gevel staat in de doorgetrokken rooilijn van de Goudenregenflat aan de 
Landszoom, die gevel begrenst de groenzone tussen de wijken Kortland en Langeland. Die 
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groenzone heeft bij de Landszoom een breedte van 50 meter; bij de geplande school 60 
meter en meer. 

De footprint van de bouwenvelop is 80 meter bij maximaal 77 meter. De footprint staat 
gedeeltelijk binnen de 150 meter contour van het bij het tankstation bij de Nieuwe Tiendweg 
aanwezige LPG vulpunt. Bij de bepaling van de begrenzing, de inrichting en de uitvoering 
van het schoolgebouw dient rekening te worden gehouden met het door de Veiligheidsregio 
Rotterdam opgestelde veiligheidsrapport (situering (nood-)uitgangen, infrastructuur, 
bereikbaarheid/ontsluiting voor noodhulpdiensten en bluswatervoorzieningen, voorlichting en 
instructie van personeel)

Het gebouw biedt ruimte aan lokalen, aula, corridors, werkplekken, garderobes en 
pauzeruimte en een inpandige fietsenstalling. Voor een goede inpassing in de omgeving is 
een pauzeruimte met voldoende omvang noodzakelijk om het “zwerven” van leerlingen in de 
omgeving tegen te gaan. Uitgangspunt is het programma zoals aangegeven door Hevo bv. 
Bij de bepaling van het benodigde volume is als maximum-variant rekening gehouden met 
een sporthal ( 44*24 meter), een kantine/clubgebouw voor KOAG. Realisering hangt af van 
de uitkomsten van het in de inleiding genoemde haalbaarheidsonderzoek. 
Voor de entree van het gebouw aan de zijde van de Driekamp is een verharde ruimte van 
80*18 meter (1440 m2 volgens het programma) en daarvoor ruimte voor 3 sportvelden die 
voor (school-)sport gebruikt gaan worden. 

Uitgangspunt is dat de school in 3 lagen wordt ontwikkeld met ruimte voor een 4e laag. De 
maximum bouwhoogte is 16 meter, gelijk aan die van het gezondheidscentrum. Dat is 4 
bouwlagen van de voor dit gebouw noodzakelijke bruto 4,00 meter per verdieping, gelijk aan 
circa 5 woonlagen. De bouwhoogte is daarmee ook gelijk aan de hoogte van nieuwbouw 
langs de Rondweg, een (woon)laag hoger dan het gebouw de Plantage en een woonlaag 
lager dan de naburige appartementen. 

Hiermee is de bouwenvelop van het Krimpenerwaard College bepaald. De kortste afstand 
van de bouwenvelop tot de omliggende woonbebouwing is ruim 60 meter; er wordt 
ruimschoots voldaan aan de 2:1 belemmeringshoek.

Uitgangspunt is dat de bouwenvelop efficiënt wordt benut; als bij de bouwkundige uitwerking 
blijkt dat het beschikbare volume van de bouwenvelop niet geheel nodig is dan wordt de 
rooilijn aan de zuidoost zijde zover teruggelegd als mogelijk is.
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Profielen Krimpenerwaard College.

Ontsluiting en parkeren
De ontsluiting voor auto’s loopt via de inrit noordwest van het gezondheidscentrum. Tussen 
het geplande schoolgebouw en het gezondheidscentrum en het kinderdagverblijf zijn, in het 
verlengde van de ontsluiting naar de Driekamp, 47 parkeerplaatsen gepland voorzien van 
haagblokken en bomen. Deze ontsluiting is tevens de verbinding voor langzaam verkeer met 
het Onderdak en verder met de voetpaden langs de Nieuwe Tiendweg. 
De grootste loopafstand van de bushaltes langs de Nieuwe Tiendweg (bus 97 en 98) tot het 
nieuwe Krimpenerwaard College  is circa 300 meter, tot de bus naar Gouda (en het 
busstation) 200 meter. 

Fietsers (en voetgangers) kunnen gebruik maken van de aanwezige vrij liggende paden. De 
brug over de singel bij de Nieuwe Tiendweg krijgt een voorziening waardoor hij uitsluitend 
door voetgangers (met invalide en kinderwagens) gebruikt kan worden en de (brom-)fietsers 
op de voor hen bestemde paden blijven. 

De door Hevo voor het Krimpenerwaard College berekende stalling voor 940 fietsen en 100 
brommers ( circa 1200 m2) zal in het gebouw ondergebracht worden. Het benodigde aantal 
parkeerplaatsen is volgens de CROW kengetallen(uitgave ASVV 2004) 0,5-1,0 per leslokaal 
met circa 30 zitplaatsen. Als, zekerheidshalve, 25 plaatsen per leslokaal wordt aangehouden 
dan zijn bij de nu geprognosticeerde 1050 leerlingen 42 lokalen nodig en dus maximaal 42 
parkeerplaatsen. De geplande 47 plaatsen zijn dan ruim voldoende voor de dagperiode. 

In de avonden en weekeinden worden de velden en de gymlokalen c.q. sporthal gebruikt 
door  sportverenigingen. Voor een sportveld zijn volgens de CROW kengetallen 13-27 
plaatsen per ha. netto terrein nodig. Bij de aanwezige 0,78 ha zijn dat 21 parkeerplaatsen. 
Voor een sporthal is het CROW kengetal 1,5-2,5 plaatsen per 100 m2 bvo. Voor de 
gymlokalen/sporthal zijn dan maximaal 49 plaatsen nodig. Bij gecombineerd gebruik zijn dat 
70 plaatsen. Daarvan worden er 47 aangelegd en kunnen er in deze gebruiksperiode 
(avonden en weekend) 23 gestald worden langs de toegangsweg met 55 parkeerplaatsen 
voor het gezondheidscentrum (dubbelgebruik) 

Bij het opstellen van de parkeerbalans voor het gezondheidscentum werd geconstateerd dat 
de dagperiode maatgevend was en dat er daardoor voor de avondperiode een overschot zal 
zijn van 58 plaatsen (219-161). Dat overschot zou in de avonden en het weekend gebruikt 
kunnen worden door de gebruikers van de velden en de gymlokalen c.q. sporthal. Een 
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definitieve parkeerbalans voor de nieuwe situatie zal opgesteld worden als het definitieve 
programma bekend is. Het voorgaande geeft voldoende zekerheid dat voldaan kan worden 
aan de parkeervraag zonder dat er hinder ontstaat in de omgeving.

Duurzaam bouwen
Naast ruimtelijke kwaliteit en sociale veiligheid is duurzaamheid een centraal thema. 
Duurzaamheid bijvoorbeeld door de toepassing van materialen, door de veranderbaarheid 
van het gebouw en door energie efficiency. De cradle to cradle filosofie van Braungart en 
McDonough (uitgave Search Knowledge Scriptum) kunnen een bron van inspiratie zijn bij het 
ontwerpen het beheer van de gebouwen. Met GPR gebouw 4.0 kan gecontroleerd worden in 
hoeverre de ambities worden gerealiseerd: de gemeente streeft naar een score van 8 
gemiddeld.

Bij nieuwbouw is het door isolatie en technische voorzieningen die optimaal gebruik maken 
van de energie uit de omgeving, mogelijk om (op termijn) het energieverbruik tot 0 te 
reduceren (EPC 0). De gemeente streeft op dit moment bij utiliteitsgebouwen naar een EPC 
die 25% scherper is dan het Bouwbesluitniveau.
Dat betekent dat er naast een optimale energiebesparing door isolatie en het gebruik van 
passieve zonne-energie ook energie wordt gewonnen, bijvoorbeeld door een combinatie van 
een warmtepomp, die warmte en koude onttrekt aan de bodem, en zonnepanelen. 
Indien die voorzieningen op dit moment niet rendabel zijn, dan is het in elk geval wenselijk 
om er rekening mee te houden zodat die voorzieningen in de toekomst aangebracht kunnen 
worden.

De voorzieningen aan het gebouw die moeilijk veranderbaar zijn, moeten toekomstgericht 
zijn. Dat betekent tenminste: een uitstekende isolatie van de schil van het gebouw, aandacht 
voor zonwering en de aanleg van een lage temperatuur afgiftesysteem waardoor (eventueel 
in de toekomst) het gebruik van bodemwarmte en koeling mogelijk is.
Het verdient aanbeveling om voor dit aspect specifieke deskundigheid in de programma en 
ontwerpfase in te huren.
Een aanbevolen middel voor een goed binnenklimaat en een aantrekkelijke woon- en 
werkomgeving is de toepassing van sedum op de platte daken en de begroeiing van de 
gevels.

De karakteristiek van het gebouw voor het Krimpenerwaard College
In de omgeving van het Krimpenerwaard College komt een opmerkelijke variatie in 
architectuur voor. Dit is deels een uitdrukking van de verschillende perioden waarin die 
bebouwing is gerealiseerd, deels ook de verscheidenheid van functies en woonvormen. 
Die verscheidenheid is kenmerkend voor dit gebied, het biedt ruimte om bij het ontwerp van 
het Krimpenerwaard College dat op een eigen en herkenbare wijze aan te vullen. 
Dat moet dan wel gebeuren met een karakteristiek die past bij Krimpen aan den IJssel. Dat 
betekent een ingetogen chique,  zo mogelijk tijdloze,  architectuur met duurzame mooi 
verouderende materialen en een rustige kleurstelling. 

Het is wenselijk dat het gebouw herkenbaar is als (multifunctionele) school. Het zou prachtig 
zijn als het aspect duurzaamheid een extra betekenis geeft aan de architectuur van het 
gebouw. Het is wenselijk dat het gebouw een goede, markante hoek vormt bij de aansluiting 
van twee voor de gemeente beeldbepalende groenstructuur elementen.

De inrichting van de openbare ruimte zal, zoals gebruikelijk, sober en doelmatig zijn. Bij de 
inrichting wordt, door de aanleg van haagblokken en bomen, de ruimte in overzichtelijke 
groene “kamers” ingedeeld en wordt de eventuele reclame van de sportvelden van de 
openbare weg afgeschermd. Als het voorlopig ontwerp van het gebouw beschikbaar is zal 
door of namens de gemeente een inrichtingsplan voor de omgeving worden ontworpen.
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