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A a n l e i d i n g

Enige tijd geleden heeft de Rabobank Krimpenerwaard de gemeente Krimpen aan den IJssel benaderd met het 

verzoek om medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuw regiokantoor nabij de Krimpenerbosweg. 

De wensen van de gemeente en de Rabobank sluiten perfect op elkaar aan. Voor de gemeente betekent 

een regiokantoor van de Rabobank een opening naar de Krimpenerwaard en een verbetering van de tweede 

ontsluiting van Krimpen. De Rabobank staat er immers om bekend dat zij hoogwaardige en architectonisch 

hoogstaande kantoren realiseert. Voor de Rabobank ontstaat door deze ontwikkeling een afronding van de 

concentratie van vestigingen, hetgeen noodzakelijk is voor een efficiënte bedrijfsvoering. Zowel de gemeente 

als de Rabobank zijn ervan overtuigd dat Krimpen aan den IJssel de enige juiste vestigingsplaats is voor een 

dergelijke voorziening. 

De gemeente Krimpen aan den IJssel zoekt al langere tijd naar een mogelijkheid om zich, als grootste kern, 

meer te richten op - de inwoners van - de Krimpenerwaard. Een aansprekend gebouw met een regionale 

functie nabij de nieuwe rotonde Krimpenerbosweg - N210 is daarvoor een goede mogelijkheid. Hierdoor zal de 

gemeente, die ruimtelijk gezien met de achterzijde naar de Waard staat, ook aan die zijde een representatieve 

voorkant kunnen krijgen. Ter ondersteuning van deze wens is een ruimtelijke visie opgesteld. 

Deze mogelijke ontwikkeling is ambtelijk met medewerkers van de provincie verkend. Na dit overleg heeft de 

gemeente in het kader van de inspraakprocedure van de Provinciale Structuurvisie (PSV) het verzoek ingediend 

om de bebouwingscontour aan de zuidoostkant van de gemeente te verleggen naar de N210. Dit verzoek was 

er primair op gericht om de bestaande, in dit gebied gelegen stedelijke functies (TenneT-station, volkstuinen, 

jongerencentrum, sporthallen en geplande sportvelden en recreatiegebied) binnen de contour te brengen. 

Secundair was het de bedoeling om de ‘reststrook’ langs de Krimpenerbosweg binnen de bebouwingscontour 

te brengen. Het provinciebestuur heeft dit verzoek echter niet gehonoreerd. Feit blijft echter dat gemeente en 

Rabobank het nieuwe regiokantoor graag aan de Krimpenerbosweg willen realiseren. 

In deze notitie geven gemeente en Rabobank gezamenlijk een onderbouwing van de geschiktheid van de locatie 

Krimpenerbosweg. 

pagina 2

N210

KRIM
PENERBOSW

EG



pagina �Gemeente Krimpen aan den IJssel

K R I M P E N E R B O S W E G
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P r o v i n c i a l e  S t r u c t u u r v i s i e

De provincie heeft haar ruimtelijke visie vastgelegd in de Structuurvisie (PSV). In de PSV presenteert de 

provincie de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Zuid-Holland. De provincie benoemt daarbij vijf integrale en 

ruimtelijk relevante hoofdopgaven:

1. aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel;

2. duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie;

3. divers en samenhangend stedelijk netwerk;

4. vitaal, divers en aantrekkelijk landschap;

5. stad en land verbonden.

Om het stedelijk netwerk te versterken hanteert de provincie het uitgangspunt om verstedelijking zoveel 

mogelijk in bestaand bebouwd gebied te concentreren. Om dit te bereiken zijn het stedelijk netwerk en alle 

daarbuiten gelegen kernen in Zuid-Holland omgeven door bebouwingscontouren. Deze contouren zijn strak om 

het bestaand stedelijk gebied en de kernen getrokken. 

Verder kiest de provincie voor een tweeledige sturing, namelijk op ruimtelijke functies en op ruimtelijke 

kwaliteit. Uitgangspunten hierbij zijn efficiënt ruimtegebruik, betere verbindingen, samenhang tussen 

landschappelijk netwerk en stedelijk gebied en meer ruimtelijke kwaliteit.

Krimpen aan den IJssel maakt in de PSV onderdeel uit van het stedelijk netwerk van de Zuidvleugel. In 

dit stedelijk netwerk moeten stedelijke ontwikkelingen zich concentreren rond wegen en knooppunten van 

openbaar vervoer. Voor het stedelijk gebied geldt vooral een verdichtingsopgave die gepaard moet gaan met 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

De bebouwingscontouren zijn ook voor Krimpen aan den IJssel strak om de bebouwde kom getrokken. Het 

gebied buiten deze contour (Krimpenerhout) heeft de functie van recreatiegebied gekregen. In dit gebied 

bevinden zich een aantal bestaande gebouwde en ongebouwde stedelijke functies. Verder zijn delen van de 

Krimpense (hoofd)groenstructuur vanuit het nieuwe concept van de Zuidvleugelgroenstructuur als stedelijk 

groen (binnen en buiten de contour) aangewezen.

Aan de zuidkant van Krimpen aan den IJssel en de N210 ligt het recreatiegebied Krimpenerhout, dat als zodanig 

op de bij de PSV behorende functiekaart is aangeduid. Aan de oostkant, voorbij de Breekade, begint het open 

en groene veenweidelandschap van de Krimpenerwaard. De buitengewone waarde en begrenzing van dit 

onderdeel van het Groene Hart is opgenomen in het Veenweidepact en de structuurvisie van de buurgemeente 

Nederlek.
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In artikel 7 van de Verordening ruimte geldt het uitgangspunt dat kantoren gevestigd moeten worden op 

locaties die goed ontsloten zijn door het openbaar vervoer. Dit is verder uitgewerkt in de bepaling dat het moet 

gaan om bestaande haltes aan het Zuidvleugelnet. Buiten deze locaties is kantoorvestiging uitgesloten met 

uitzondering van kantoren die zijn gericht op de lokale omgeving. In lid 2, letter b wordt vastgelegd dat het kan 

gaan om kantoren met een lokaal verzorgingsgebied, zoals bankfilialen. 

Het nieuwe regiokantoor voor de Rabobank heeft een regionaal verzorgingsgebied, dat strikt is toegespitst op 

de Krimpenerwaard. Hierna wordt hier verder op ingegaan.

Volgens artikel 15, lid 1 van de Verordening ruimte kunnen Gedeputeerde Staten in incidentele gevallen in zeer 

bijzondere situaties ontheffing verlenen van de bepalingen van de verordening. Hiervoor moet voldaan worden 

aan de volgende voorwaarden:

a. er is sprake van een groot maatschappelijk, sociaal en/of (bedrijfs)economisch belang;

b. de provinciale belangen zoals verwoord in de provinciale structuurvisie worden niet in onevenredige   

            mate aangetast;

c. er zijn geen reële andere mogelijkheden én;

d. de negatieve effecten worden zoveel mogelijk beperkt.

In artikel 16 wordt bepaald dat een verzoek om ontheffing zo vroeg mogelijk moet worden gedaan, bij voorkeur 

voordat het plan waarvoor ontheffing nodig is in procedure wordt gebracht. Het verzoek dient vergezeld te gaan 

van een goede ruimtelijke onderbouwing, waarin mede wordt ingegaan op de voorwaarden die in artikel 15, lid 

1 zijn genoemd.

Hierna wordt eerst ingegaan op de genoemde voorwaarden. Daarna volgt de ruimtelijke onderbouwing van de 

keuze voor een locatie buiten de bebouwingscontour.
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R a b o b a n k  K r i m p e n e r w a a r d

Om de particuliere en zakelijke klanten goed te bedienen is het voor de Rabobank noodzakelijk om intern de 

krachten te bundelen en een belangrijk deel van het personeel op één locatie te huisvesten. Van hieruit kan dan 

optimaal inhoud worden gegeven aan de professionele dienstverlening waar de klant om vraagt.

De Rabobank Krimpenerwaard is (na ruim 100 jaar) voortgekomen uit de fusies tussen alle lokale Rabobanken 

in de Krimpenerwaard. Door de veranderende klantbehoefte, de toenemende complexiteit en regelgeving zijn 

de eisen die worden gesteld aan een bank fors toegenomen. Ook veel van de particuliere- en bedrijvenklanten 

hebben een dermate grote omvang, waardoor steeds meer specialisatie en kennis van de bank is vereist. 

Ook de vraagstukken waarmee de bank wordt geconfronteerd zijn steeds complexer en nemen in aantal toe. 

Voor al het hiervoor geschetste is een professionele organisatie nodig, waar alle disciplines dicht bij elkaar 

gehuisvest zijn. Alleen op die manier is het mogelijk om een moderne, efficiënte en rendabele klantbediening 

en bedrijfsvoering te realiseren. De Rabobank Krimpenerwaard heeft besloten om de gehele BackOffice en een 

deel van de front-Office in een nieuw te bouwen regiokantoor te huisvesten. Overigens is deze commercieel-

maatschappelijke ontwikkeling elders in den lande ook veelvuldig aan de orde, en niet alleen bij de Rabobank. 
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K r i m p e n  a a n  d e n  I J s s e l  a l s  v e s t i g i n g s p l a a t s

Ondanks dat de Krimpenerwaard van oudsher één geografische aaneengesloten gebied is, is in dit gebied - net 

als in de ruimtelijke hoofdstructuur van Zuid-Holland - duidelijk een tweetal deelgebieden te onderscheiden. 

Aan de ene kant is dat het gebied Krimpen aan den IJssel als onderdeel van het stedelijk netwerk. Aan 

de andere kant is dat het meer landelijke gebied van de vijf kleinere gemeenten Bergambacht, Nederlek, 

Ouderkerk aan de IJssel, Schoonhoven en Vlist. Deze twee gebieden worden door de Rabobank als één gebied 

gezien: het werkgebied van de Rabobank Krimpenerwaard. 

Het nieuwe regiokantoor zal bestaan uit ca. �.�00 m² BVO en zal plaats bieden aan circa 150 fte’s. Ruim �5% 

van de werknemers woont momenteel in de directe omgeving van Krimpen aan den IJssel (o.a. Ouderkerk aan 

den IJssel, Krimpen aan de Lek, Capelle aan den IJssel). Het is daarom aannemelijk dat het merendeel van de 

werknemers per auto naar de werkplek gaat. In de plannen wordt daarom uitgegaan van het realiseren van ca. 

100 parkeerplaatsen op eigen terrein. 

Het regiokantoor wordt niet gekoppeld met een gelduitgiftepunt. Het aantal verkeersbewegingen zal zich dus 

met name concentreren rondom de openings- en sluitingstijden van het kantoor.

Van de circa 85.000 inwoners van de Krimpenerwaard zijn er ca. �5% (29.000) inwoner van de gemeente 

Krimpen aan den IJssel. Ook wat bedrijvigheid betreft is er een duidelijke concentratie op het Krimpense 

grondgebied. De overige inwoners en bedrijven van de Krimpenerwaard zijn (nu nog) verdeeld over een vijftal 

gemeenten waarin een elftal dorpen is gelegen. 

Kijkend naar de concentratie in het westelijke deel van de Krimpenerwaard is het een voor de hand liggende 

keuze om het nieuwe regiokantoor van de Rabobank in het westelijke deel van de Krimpenerwaard (in casu 

Krimpen aan den IJssel) te huisvesten. Vanuit het oogpunt van de Rabobank omdat je als organisatie het liefst 

tussen de grootste concentratie van klanten gehuisvest wilt zijn. Vanuit provinciaal en gemeentelijk belang 

gezien, omdat een kantoor van deze omvang ruimtelijk beter binnen het stedelijk netwerk van de West-

Krimpenerwaard past dan binnen het landelijk gebied van de Oost-Krimpenerwaard.

Burgemeester en wethouders in overeenstemming met de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel zijn dan 

ook van mening dat er sprake is van een groot maatschappelijk, sociaal en/of (bedrijfs)economisch belang om 

het nieuwe regiokantoor van de Rabobank in Krimpen aan den IJssel te vestigen.
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Binnen dit centrumgebied kan een nieuwe ontwikkeling alleen worden geaccommodeerd door herstructurering. 

Daarbij is van belang dat de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel voor dit centrumgebied in 200� een 

stedenbouwkundige visie heeft vastgesteld die als kader dient voor (in de toekomst) door particulieren en 

gemeenten te ontwikkelen deelplannen. Centraal in de visie staat het realiseren van een centraal plein waaraan 

alle openbare en maatschappelijke functies, zoals raadhuis, bibliotheek, horeca, winkelen, markt en cultureel 

centrum gevestigd zijn.

Een andere centrale gedachte is dat de N210 de weg is waaraan het centrum van Krimpen zich moet 

presenteren. Een nieuw raadhuis, cultureel centrum, bibliotheek en busstation maken het centrum zichtbaar 

vanaf de N210. De gebouwen hebben hun adres aan het nieuwe plein, maar maken een front naar de N210.

Voor de goede orde: in het Krimpense centrumgebied houden al jaren alleen overheden kantoor. 

Kantoorfuncties in Krimpen aan den IJssel zijn verder kleinschalig en lokaal van aard of bedrijfsgebonden. Ze 

bevinden zich langs de Nieuwe Tiendweg, in de Stormpolder en bij de winkelcentra. Locaties die niet geschikt 

zijn voor de vestiging van een kantoor met de beoogde omvang van het regiokantoor van de Rabobank. 

Locaties die ook minder goed ontsloten zijn met het openbaar vervoer.

In de Centrumvisie wordt dan ook geen rekening gehouden met de vestiging van een kantoor met de omvang 

van het regiokantoor van de Rabobank. Behalve voor de al genoemde functies creëert het gemeentebestuur 

in de Centrumvisie met name ruimte voor wonen, zorg en winkelen. Een kantoor heeft ook geen directe 

toegevoegde waarde voor het nieuwe centrum van Krimpen aan den IJssel.

Verder is in het centrum of bij de kruising van de N210 met de Nieuwe Tiendweg ook feitelijk geen geschikte 

vrije ruimte voor handen. Alleen door herstructurering zou mogelijk een geschikte plek vrijgemaakt kunnen 

worden, bijvoorbeeld op één van de ‘hoeken’ van de kruising, maar dat is afhankelijk van de medewerking van 

derden en daarmee als (bedrijfseconomisch) weinig c.q. niet reëel te betitelen. Bovendien zijn drie van die 

‘hoeken’ recent al (gedeeltelijk) door derden herontwikkeld. 

Tenslotte is nog van belang dat de Algeracorridor binnen de Stadsregio Rotterdam één van de zwaarst belaste 

ontsluitingsroutes is. Op dit moment wordt binnen RotterdamVooruit (project Herontwerp Brienenoord- en 

Algeracorridor) opnieuw nagedacht over verbetering van de doorstroming op de korte en langere termijn. 

Vestiging van een kantoor van de omvang van het regiokantoor van de Rabobank in het centrumgebied, zal de 

doorstroming nog verder negatief beïnvloeden.

Aangezien de Rabobank binnen 2 à � jaar het nieuwe kantoor in gebruik wil nemen, ziet het Krimpense 

gemeentebestuur, mede gelet op het provinciale locatiebeleid voor kantoren, binnen de bebouwingscontour van 

Krimpen aan den IJssel geen reële mogelijkheden voor de vestiging van het beoogde regiokantoor.

L o c a t i e  b i n n e n  d e  b e b o u w d e  k o m

Vooropgezet moet worden dat de ruimtelijke mogelijkheden in Krimpen aan den IJssel niet alleen door de in de PSV 

vastgelegde bebouwingscontour beperkt zijn. Krimpen aan den IJssel is immers ‘slechts’ 89� hectare groot, waarvan 

sowieso al 1�� hectare groen(structuur). Verder telt Krimpen aan den IJssel �.�75 inwoners per m2, dat ook als 

(zeer) hoog mag worden beschouwd. Krimpen is daarmee nadrukkelijk onderdeel van het stedelijk netwerk van de 

Zuidvleugel.

Ontwikkelingen binnen het stedelijk gebied van Krimpen aan den IJssel zijn inmiddels alleen nog mogelijk door 

herstructurering en herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied. Krimpen aan den IJssel is overigens al jaren een 

voorbeeld hoe je de de kwaliteit van het gebouwde gebied kunt behouden en versterken, zodat – vooral buiten de 

Krimpense gemeentegrenzen – de open ruimte (van de Krimpenerwaard) kan worden behouden voor landbouw, 

natuur en recreatie. 

Op de rand van Krimpen aan den IJssel worden stad en land letterlijk verbonden; één van de hoofdopgaven van 

de PSV. Dat is de reden waarom zoveel mensen Krimpen aan den IJssel als een prettige woon- en leefomgeving 

beschouwen.

Een bankkantoor met een regionale functie, zoals het beoogde regiokantoor van de Rabobank, zal conform provinciaal 

beleid bij voorkeur gevestigd dienen te worden op een locatie die goed door openbaar vervoer is ontsloten. De 

provincie vertaalt dat in de Verordening ruimte naar de bestaande haltes van het Zuidvleugelnet. Kantoren kunnen 

worden gevestigd op locaties die vanaf zo’n halte binnen 10 minuten met een hoogfrequente busverbinding 

bereikbaar zijn.

Vanuit Krimpen aan den IJssel is de dichtst bijzijnde halte van het Zuidvleugelnet het metrostation Capelsebrug is. Dit 

metrostation heeft in de ochtend- en avondspits een als hoogfrequent te omschrijven verbinding met het busstation 

van Krimpen aan den IJssel (Qbuzz) én met de halte Krimpenerhout (Connexxion) aan de N210 ter hoogte van de 

Krimpenerbosweg. 

Het busstation is vanaf Capelsebrug binnen 6 minuten bereikbaar; de halte Krimpenerhout binnen 8 tot 11 minuten. 

Ook vanuit de Krimpenerwaard zijn beide haltes in de ochtend- en avondspits overigens hoogfrequent bereikbaar, 

maar natuurlijk niet binnen 10 minuten.

Conform provinciaal beleid zijn de omgeving van het busstation en de omgeving van de Krimpenerbosweg daarmee 

de meest reële mogelijkheden voor de vestiging van een (regio)kantoor (van de Rabobank). Alleen de eerste locatie, 

het centrumgebied van Krimpen aan den IJssel, bevindt zich binnen de bebouwingscontour.
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K r i m p e n e r b o s w e g

De gemeente Krimpen aan den IJssel en de Rabobank Krimpenerwaard zijn van mening dat er wel een 

uitstekend alternatief beschikbaar is binnen de gemeente: de locatie Krimpenerbosweg. Deze locatie sluit 

volledig aan bij de visie van de Rabobank op hun werkgebied. Enerzijds dichtbij de grootste klantengroepen. 

Anderzijds wordt de rest van de Krimpenerwaard niet uit het oog verloren. Daarbij is het een logische 

keuze om het regiokantoor te bouwen op een locatie waarbij de relatie met de Krimpenerwaard het meest 

duidelijk is, namelijk aan de oostzijde van Krimpen aan den IJssel: ‘met Krimpen in de rug en met de blik de 

Krimpenerwaard in’.

Het gebied ten oosten van de Krimpenerbosweg, nabij de nieuwe rotonde is daarbij het meest voor de hand 

liggende gebied. Op deze locatie, aan de rand van de gemeente, is de meest natuurlijke overgang te creëren 

van de stedelijke agglomeratie naar het landelijke deel van de Krimpenerwaard. Passend in het landschap wil 

de Rabobank Krimpenerwaard, op een maatschappelijk verantwoorde wijze, haar activiteiten concentreren 

in een duurzaam kantoorgebouw. Met deze keuze wordt de coöperatieve inzet voor de Krimpenerwaard 

geoptimaliseerd met een duidelijk oog naar het stedelijke én landelijke deel van de Krimpenerwaard. Een 

natuurlijke overgang!

Voor de gemeente is deze inzet bijzonder aantrekkelijk omdat daardoor, zoals hiervoor aangegeven, de entree 

van de gemeente aan de zijde van de Krimpenerwaard op een fraaie representatieve wijze wordt vormgegeven 

en de gemeente ook een gezicht krijgt aan de zijde van de Krimpenerwaard.

Tenslotte zijn gemeente en Rabobank van mening dat de provinciale belangen zoals verwoord in de PSV niet 

in onevenredige mate worden aangetast en dat negatieve effecten, als daar al sprake van zou zijn, kunnen 

worden beperkt. In ogenschouw nemend dat er geen reële andere mogelijkheid binnen de bebouwingscontour 

is, versterkt de vestiging van het regiokantoor van de Rabobank aan de Krimpenerbosweg in Krimpen aan 

den IJssel immers het stedelijk netwerk, benut het de bestaande ruimte efficiënt, sluit het goed aan bij de 

bestaande verbindingen en kan het leiden tot verbetering van de belevingswaarde en vermindering van de 

verrommeling.

Planologisch

In het vigerende bestemmingsplan Langeland uit 19�9 geeft het gebied de uit te werken bestemming 

‘Recreatieve doeleinden II’ waarin voorzieningen ten behoeve van de actieve recreatie met de daarbij horende 

gebouwen gerealiseerd kunnen worden. Ten oosten van de Krimpenerbosweg bevindt zich een bedrijfsterrein 

van TenneT met het schakelstation, bedrijfsgebouwen en enkele bedrijfswoningen. Tussen TenneT en 

de Krimpenerbosweg bevinden zich een volkstuincomplex, een zogenaamde windsingel en een nog niet 

uitgewerkte strook. In deze strook is in de jaren ’90 het jongerencentrum Big Bear gerealiseerd (art. 19 WRO), 

de overige grond is gebruikt als tijdelijk grond-/baggerdepot. 

 ‘met Krimpen in de rug en met de blik de Krimpenerwaard in’
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Verder bevinden zich in de zone tussen de stedelijke bebouwing en de N210 een sporthal (de Boog), een Health 

center (Tingenijssel), een door de provincie ingericht deel van het recreatiegebied Krimpenerhout en een 

horecagelegenheid (restaurant Breeka) met daarnaast een camping met vaste standplaatsen. 

Historie

Krimpen aan den IJssel heeft zich, vanaf het moment dat de Algerabrug werd geopend in 1958, sterk 

ontwikkeld, met de blik gericht op Rotterdam. Die ontwikkeling is duidelijk herkenbaar in de opzet van het 

stedelijk gebied. De stedelijke groei ontwikkelde zich vanaf de rivieren en volgde daarbij het slagenlandschap. 

Vanuit het westen werd eerst de polder Kortland bebouwd, vervolgens werd de polder Langeland verder richting 

het oosten ingericht, totdat de natuurlijke begrenzing van de Breekade bereikt werd. Aan de zuidzijde van 

Krimpen aan den IJssel vormde de Lansingh de natuurlijke begrenzing. Na de toevoeging van een deel van de 

polder ‘Krimpen’ aan Krimpen aan den IJssel, bij de gemeentelijke herindeling in 198�, vormt de provinciale 

weg N210 de harde grens op de overgang van het stedelijke gebied naar het open slagenlandschap van de 

Krimpenerwaard. Krimpen aan den IJssel bevindt zich dus aan de rand van de stedelijke agglomeratie van 

Rotterdam. Na Krimpen aan den IJssel begint het ‘Groene Hart’. Door de oriëntatie op Rotterdam staat Krimpen 

ruimtelijk gezien met de rug naar de Krimpenerwaard toe, met de Krimpenerbosweg als achterdeur.

Deze Krimpenerbosweg zou ooit doorgetrokken worden naar Capelle aan den IJssel. Het nu tussen de C.G. 

Roosweg en de Vijverlaan gerealiseerde deel was ooit bedoeld als eerste fase van de regionale ontsluitingsweg. 

De omliggende ruimte bleef al die tijd gereserveerd om deze toekomstige ontsluitingsfunctie niet te 

belemmeren. Een doortrekking van de autoweg is nu niet meer aan de orde, waardoor reservering van de 

ruimte niet langer noodzakelijk is. Recent hebben er gesprekken plaatsgevonden om de Krimpenerbosweg in 

beheer en eigendom over te nemen van de provincie Zuid-Holland.

De Krimpenerbosweg en de directe omgeving daarvan bevinden zich in een overgangszone tussen het stedelijke 

en landelijke gebied. Een dergelijk overgangsgebied kan worden aangemerkt als ‘Stadsrandzone’, een restzone 

die is overgebleven nadat stad en landschap zijn ingericht. 

De zone tussen de N210 en de stedelijke bebouwing(scontour) van Krimpen aan den IJssel is echter geen 

stadsrandzone. Het gebied is altijd planmatig ingericht en beheerd. Kwalitatief is er echter nog heel veel winst 

te behalen, omdat de oorspronkelijk geplande ontwikkeling niet is voltooid en nu ingehaald wordt door de in de 

PSV teruggelegde bebouwingscontour. Dit gebied en met name de zone langs de Krimpenerbosweg moet nog 

afgerond worden en duurzaam en hoogwaardig worden ingericht.
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Referentiebeeld ‘Parkway’

Aanleg nieuwe rotonde N210

K w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g

Ruimtelijk gezien kenmerkt de zone zich op dit moment door een verzameling losse gebouwen en functies. 

De ruimte tussen de verschillende functies heeft nog geen duidelijke inrichting, waardoor het geheel weinig 

samenhang heeft en een rommelige uitstraling geeft. Met name de nog niet uitgewerkte strook ten oosten van 

de Krimpenerbosweg vraagt om een ontwikkeling die kwaliteit en betekenis geeft aan de toegang van Krimpen 

aan den IJssel, vanuit de Krimpenerwaard. Door vestiging van een regiokantoor met een hoogwaardige 

architectonische uitstraling wordt in een keer een grote kwaliteitsslag gemaakt.

Recent heeft de provincie een belangrijke stap gezet naar kwaliteitsverbetering. Tijdens de 

reconstructiewerkzaamheden aan de N210 is de nieuwe rotonde gerealiseerd, met een fietstunnel. Dit zal 

de verbinding voor fietsers aanzienlijk verbeteren, maar ook voor voetgangers die van de bushaltes bij de 

rotonde gebruik maken, wordt de aansluiting vele malen aantrekkelijker. Door het inrichten van de strook als 

een stadspark met paviljoenen kan de ruimtelijke kwaliteit van de Krimpenerbosweg aanzienlijk verbeterd 

worden en kan na herinrichting van de weg een ‘parkway’ ontstaan, waardoor de entree van Krimpen aan den 

IJssel de gewenste allure krijgt. Als leidend thema bij deze ontwikkeling kan het oorspronkelijk aanwezige 

slagenlandschap worden teruggebracht en worden geïntegreerd in het plan voor de Rabobank.

Gemeente en Rabobank zijn verder van mening dat deze locatie bij de aansluiting van de Krimpenerbosweg op 

de N210 meer mogelijkheden biedt voor een verbetering van de belevingswaarde van de overgang van stad 

naar land dan een locatie die direct zou aansluiten bij de bestaande bebouwingscontour. Dat heeft onder andere 

te maken met de aanwezigheid van het jongerencentrum ‘Big Bear’ en met de realisatie van de rotonde en de 

fietstunnel. De vestiging van de Rabobank zal dus zeker geen ‘solitaire vestiging’ zijn, maar juist aansluiten bij 

de bestaande situatie (‘Big Bear’) en de recent gevormde nieuwe situatie (rotonde en fietstunnel).

Bovendien wordt deze locatie zoals gezegd ontsloten door hoogfrequent openbaar vervoer, een uitgangspunt 

van het provinciale kantorenbeleid. Een locatie aansluitend bij de bestaande contour heeft dat voordeel niet.

Tenslotte is het zo dat de locatie aan de oostzijde van Krimpenerbosweg, die aansluit bij de bestaande 

bebouwingscontou,r te maken heeft met grote beperkingen. Bovengronds is sprake van hoogspanningsmasten 

die hun ‘oorsprong’ hebben in het achterliggende schakelstation van Tennet. Ondergronds is sprake van een 

hoge druk gasleiding.

Al met al zijn gemeente en Rabobank van mening dat een locatie aan de oostzijde van Krimpenerbosweg, 

aansluitend bij de bestaande bebouwingscontour niet als reële andere mogelijkheid kan worden beschouwd.

 



O n t h e f f i n g  v o o r  d e  b o u w  v a n  d e  R a b o b a n k  b u i t e n  d e  c o n t o u r

Hiervoor werd geconstateerd dat dit regiokantoor van de Rabobank als ”kantoor met een lokaal 

verzorgingsgebied”, de Krimpenerwaard, valt onder Artikel 7 lid 2b van de Verordening ruimte, en dus past 

binnen de uitzonderingen voor de in het PSV gestelde ten aanzien van kantorenlokaties. Hierna gaan wij 

nogmaals (samenvattend) in op de vier voorwaarden die in artikel 15, lid 1 van de Verordening ruimte worden 

genoemd.

a)  De bundeling van kennis en expertise van de Rabobank in de Krimpenerwaard is noodzakelijk 

om de toenemende complexiteit van de vragen van grote zakelijke klanten op het juiste niveau te 

kunnen beantwoorden. Economisch en bedrijfseconomisch is deze bundeling noodzakelijk. Gezien de 

betekenis van de Rabobank voor de bedrijven in de Krimpenerwaard is sprake van een groot belang. 

Dit regiokantoor van de Rabobank in de Krimpenerwaard biedt werk aan het huidige personeel in de 

verschillende kantoren in de kernen waarvan de werkgelegenheid wordt veiliggesteld. Voor de regio is dat 

van groot maatschappelijk belang.

b) Het geplande regiokantoor valt buiten de contour maar wordt gesitueerd in een gebied 

waarin zich naast recreatief groen meerdere gebouwde functies bevinden zoals het restaurant Breeka, 

woning en camping, het grote schakelstation van Tennet met bedrijfsbebouwing en woningen, het 

volkstuinencomplex, tennisvelden, tennishallen en spothal en langs de Krimpenerbosweg het jongeren 

ontmoetingscentrum Big Bear. Het geplande regiokantoor voor de Rabobank staat aan de kop van die 

strook en zal deze entree van de gemeente verduidelijken en meer allure geven. Voor de gemeente is een 

representatief gebouw op die locatie een verrijking en een wenselijke kwaliteitsimpuls voor het gebied. 

Ter verduidelijking en onderbouwing van deze stelling wordt verwezen naar de navolgende deel waarin 

het plan en de context wordt toegelicht.
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P+R

In 2010 zal de gemeente Krimpen aan den IJssel, met subsidie van de Stadsregio Rotterdam, een onderzoek 

uitvoeren naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een P+R-voorziening. De beoogde locatie waar deze 

voorziening gerealiseerd zou worden is nabij de rotonde Krimpenerbosweg - N210. In het onderzoek wordt 

meegenomen of de aanwezigheid van een regiokantoor en het beoogde P+R-terrein elkaar kunnen versterken.

Kansen voor ontwikkeling in dorpsharten

Met de keuze voor de Krimpenerbosweg wordt een aantal kansen gecreëerd in de gehele Krimpenerwaard. 

De mogelijkheid ontstaat om met de vrijkomende kantoorgebouwen een aantal dorpswensen in verschillende 

kernen te verzilveren (zie artikel 7, lid � Verordening ruimte). Hierbij kan worden gedacht aan mogelijkheden 

om de vrijkomende gebouwen (nagenoeg altijd gelegen in het hart van de dorpen) een andere – wellicht 

maatschappelijke – bestemming te geven. Hierdoor wordt de leefbaarheid van de kernen zeker vergroot. 

Opties kunnen zijn het verzamelen van maatschappelijke functies, eerste- en tweedelijns zorgdiensten in de 

vrijkomende gebouwen of het inzetten van het huidige onroerend goed voor ontwikkelingen in de betreffende 

kernen. Voorbeelden hiervan zijn in enkele kernen van de Krimpenerwaard in voorbereiding en zelfs in een 

kern al gerealiseerd. Zo is het voormalige kantoor van de Rabobank in Gouderak al deels ingezet voor de 

realisatie van een eerstelijnsgezondheidscentrum met ondermeer een huisartsenpraktijk en apotheek en blijft 

ook de bank zelf in dit kantoor aanwezig. Over toevoegen van andere partijen wordt op dit moment overleg 

gevoerd. Hetzelfde geldt voor andere kantoren, waarin hoogstwaarschijnlijk ook maatschappelijke functies 

kunnen worden gehuisvest. Overigens blijft de Rabobank wel met geldautomaten en servicepunten in de kernen 

aanwezig.

Hiermee kan in de Krimpenerwaard een ontwikkeling op gang worden gebracht waarvan het gehele gebied de 

vruchten kan plukken. De Rabobank Krimpenerwaard wil hieraan – binnen de kansen en mogelijkheden – graag 

meewerken. Hierdoor kan een positieve impuls worden gegeven aan de leefbaarheid in de kleinere kernen. 

c) Binnen afzienbare tijd is er binnen de bebouwingscontour van de gemeente geen locatie 

beschikbaar die voldoet aan de vestigingseisen van het regiokantoor van de Rabobank; niet in de 

woongebieden en niet in het nog te ontwikkelen centrum van de gemeente. Een locatie elders, in een 

kern in de Krimpenerwaard, ligt buiten het zwaartepunt van het woongebied van de medewerkers en van 

de grote zakelijke klanten van de Rabobank in de Krimpenerwaard en is minder goed bereikbaar.  

d) Hiervoor werd al aangegeven dat het regiokantoor planologisch, stedenbouwkundig en 

landschappelijk een verrijking zal zijn voor dit deel van de gemeente. Door het gebouw een bijzondere 

vorm te geven dat voortkomt uit de oorspronkelijke landschappelijk structuur en de bijzonder aandacht 

voor duurzaamheid zal een gebouw ontstaan dat een beeldmerk zal zijn voor de relatie van Krimpen met 

de Krimpenerwaard.

Bereikbaarheid

Naast de werknemers wordt het regiokantoor bezocht door de grote klanten in de Krimpenerwaard. Het zwaartepunt 

van de activiteiten en de bezoekersstromen ligt bij de nieuwe rotonde Krimpenerbosweg en N210. De provinciale 

N210 wordt vernieuwd en vormt straks een veilig en duurzame ontsluiting voor de gehele Krimpenerwaard (en 

dus voor het afzetgebied van de Rabobank Krimpenerwaard!). Hierdoor is de locatie Krimpenerbosweg uitstekend 

bereikbaar voor de verschillende vervoersmodaliteiten, voldoende representatief en goed zichtbaar. Hiermee wordt op 

de schaal van de Krimpenerwaard voldaan aan de eis in het PSV dat een kantoor goed bereikbaar moet zijn.

Ondanks dat de klanten van het regiokantoor zich voor het merendeel per auto naar het kantoor zullen verplaatsen, 

beschikt de locatie over een uitstekende openbaar vervoerverbinding. Nabij de kruising Krimpenerbosweg-C.G. 

Roosweg bevindt zich een bushalte waar � buslijnen (19�, 195 en 295) halteren. De buslijnen bedienen enerzijds 

Rotterdam en ontsluiten het merendeel van de kernen in de Krimpenerwaard. Het eindpunt van de lijnen ligt in Gouda 

resp. Utrecht.
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R U I M T E L I J K E  O N D E R B O U W I N G

D e  a a n l e i d i n g

Een karakteristiek element voor het gebied rond Krimpen aan den IJssel is het slagenlandschap. De oorsprong 

van deze slagen kan men al terugvinden in de Middeleeuwen. In die tijd werden ter ontginning van het land 

evenwijdige percelen loodrecht op een weg of dijk [tevens ontginningsas] aangelegd. Aan de kopse kant van 

de percelen werden de boerderijen neergezet, waardoor er lintvormige bebouwing ontstond aan wegen en/of 

dijken.

Deze sporen van het verleden zijn in het omringende landschap van het plangebied nog zeer duidelijk 

herkenbaar. Helaas zijn de meeste sporen in het plangebied door wildgroei en het dempen van sloten uitgewist.

De ontwikkeling van het plangebied biedt een uitgelezen mogelijkheid om, zij het in een kleine schaal, dit 

karakteristieke element van het landschap weer zichtbaar te maken. De historische kenmerken komen dan ook 

terug in ons plangebied, met daarin als grote verandering, geen boerderij maar een bankgebouw aan de kopse 

kant van het perceel. 

STAP 1 - het terugbrengen van de slagen

Door het terugbrengen van de sloten komen de smalle lange percelen, die zo typerend zijn voor het landschap, 

terug in het plangebied.
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R U I M T E L I J K E  O N D E R B O U W I N G

STAP 2  - versterken van de slagen

Door de percelen trapsgewijs op te laten lopen worden de slagen herkenbaar vanaf de Krimpenerbosweg. 

STAP 3  - beëindiging percelen

Door volumes aan het einde van de percelen te plaatsen, zoals dit in het verleden met de boerderijen werd 

gedaan, wordt het effect van de slagen nog verder versterkt. 
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R U I M T E L I J K E  O N D E R B O U W I N G

STAP 4 – het  versterken van de aanwezige lijnen

Visueel begeleiding van de slagen door middel van groenstroken, bomenrijen, waterpartijen, bebouwing en 

logistieke routes.

STAP 5  - de volumes

De volumes laten de slagen, wanneer men ze vanaf de Krimpenerbosweg in hoogte laat oplopen, ook in het 

verticale vlak tot uitdrukking komen. 



R U I M T E L I J K E  O N D E R B O U W I N G
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STAP 6 – toekennen van functies

De onderverdeling van het plangebied in functies gebeurd in dezelfde lijn als het lagenlandschap. 

1 - Representatiestrook

Aan de kopse kanten komen representatieve gebouwen die door middel van een haag van bomen   

met elkaar worden verbonden. Deze haag van bomen zorgt voor een natuurlijke buffer van groen tussen het 

plangebied en de Krimpenerbosweg.

2 – Doorzicht van het slagenlandschap

� – Rabobank & Big Bear

Deze strook wordt net als de eerste strook aan beide kopse kanten geëindigd met een representatieve 

gebouwen, zoals bijvoorbeeld de Rabobank. Het jongerencentrum Big Bear is in het midden van het groen, 

verscholen achter een haag van bomen, gesitueerd. 

� – Doorzicht van het slagenlandschap

5 – Parkeren

Het parkeren ligt verscholen achter de gebouwen en de haag van bomen. Hierdoor zal de parkeerplaats haast 

niet waarneembaar zijn vanaf de Krimpenerbosweg.

1 Representatiestrook

2 Doorzicht slagenlandschap

� Rabobank en Big Bear

� Doorzicht slagenlandschap

5 Parkeerzone



A R C H I T E C T O N I S C H E  U I T G A N G S P U N T E N
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M o r f o l o g i e  v a n  h e t  l a n d s c h a p

Slagen zijn zeer herkenbaar wanneer met er vanaf de kopse kant naar kijkt, maar ze worden een stuk minder 

herkenbaar wanneer men zich er parallel aan begeeft. De lichte glooiing van het landschap is dan het enige wat 

enigszins verraad wat er daadwerkelijk aanwezig is.  

Door de slagen vanaf de Krimpenerbosweg trapsgewijs te laten oplopen in hoogte en in lengte worden de 

slagen, gezien vanuit een parallelle positie, duidelijk versterkt. Door de extra hoogte aan de kopse kant krijgt 

het perceel een duidelijk gezicht naar de N210.

Van oudsher wordt een slagenlandschap gevormd door sloten en visueel begeleid door elzenheggen. Door deze 

landschapsbepalende elementen op te nemen in het gebouw creëert men tussen deze twee een symbiose. 

De visuele begeleiding van de elzenheg wordt in het gebouw gesymboliseerd door de verticale volumes waarin 

de dienende functies [zoals lift, leidingschachten, toiletten etc.] in zijn opgenomen. 

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de overige onderdelen van het gebouw zo transparant mogelijk te 

houden.



S i t u a t i e

Het lijnenspel van de slagen wordt met een duidelijk gebaar doorgezet in het gebouw;

Het gebouw krijgt een aparte toegang tot de Krimpenerbosweg;

Er wordt door middel van een singel een behoorlijke afstand gecreëerd tot de Krimpenerbosweg;

Het parkeren is, door het te plaatsen achter het gebouw, gezien vanaf de Krimpenerbosweg uit het zicht.
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S I T U A T I E
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P L A T T E G R O N D E N

Plattegrond Begane grond

• Aan de parkeerzijde de personeelsentree

• Een centrale hal dienend als bindend element tussen de twee volumes

• Rond de centrale hal zijn bijeenkomst- [zoals kantine] en ontvangstruimtes geplaatst, hierdoor zijn deze  

 ruimtes makkelijk toegankelijk en daarnaast zorgen ze er voor dat er op het maaiveldniveau een willekeur  

 aan bedrijvigheid ontstaat

Plattegrond Eerste Verdieping

• In de centrale hal zijn informele ontmoetingsruimtes opgenomen

• De vides zorgen voor een visuele verbinding tussen de verschillende verdiepingen

Plattegrond Tweede Verdieping

• Uitzicht op groen dak



V e r s c h i j n i n g s v o r m

Zoals eerder omschreven vraagt zo’n prominente plek, de entree van Krimpen aan den IJssel voor de 

Krimpenerwaard, een hoogwaardig gebouw.  Door de ligging bij het Groene Hart is het niet alleen noodzakelijk 

dat het gebouw kwaliteit uitstraalt, maar tegelijkertijd ook een geheel vormt met zijn omgeving. 
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D U U R Z A A M H E I D

In het ontwerp zal worden gestreefd naar een zo laag mogelijk energieverbruik. Dit zal worden bereikt door 

een uitgekiend ontwerp van het gebouw, waarbij de vormgeving en detaillering van het gebouw, de fysische 

eigenschappen van de toegepaste materialen en de gebouwinstallaties in onderlinge samenhang zal worden 

bepaald.

De gevel is zeer transparant en maakt optimaal gebruik van daglicht mogelijk, maar geeft ook een adequate 

bescherming tegen het buitenklimaat. Nadeel van een transparante gevel lijkt het relatief grote warmteverlies 

ten opzichte van een gevel met meer dichte, beter geïsoleerde geveldelen. Het warmteverlies wordt echter 

gecompenseerd door drievoudige HR beglazing toe te passen, de extra binnenkomende zonnewarmte in de 

winter te benutten en de hoeveelheid kunstlicht drastisch te beperken.

De centrale hal is vormgegeven als atrium en functioneert niet alleen als gemeenschappelijke 

ontmoetingsruimte, maar ook als tuin en als buffer in het ventilatiesysteem. Retourlucht wordt verzameld in 

het atrium, dat hierdoor zomers en winters een aangename temperatuur verkrijgt. Uit de retourlucht wordt 

eerst nog eventueel aanwezige warmte gewonnen (warmteterugwinning), pas daarna wordt het naar buiten 

geblazen. 

Voor de verwarming en koeling wordt gebruikgemaakt van een warmtepomp en warmte-/koudeopslag in de 

bodem. De geproduceerde koude wordt in de winter opgeslagen om ’s zomers te kunnen koelen, warmte wordt 

’s zomers opgeslagen voor gebruik in de winter.

K u n s t l i c h t

Zo’n �0 procent van de energiebehoefte van een traditioneel kantoorgebouw is bestemd voor kunstlicht. 

Tegelijk produceert de verlichting ook nog eens veel warmte die weg gekoeld moet worden. Door minder 

kunstverlichting toe te passen snijdt het mes dus aan twee kanten: minder energiegebruik voor verlichting en 

voor koeling.

Het Rabobank-gebouw is zo ontworpen dat kunstlicht nauwelijks nodig is. Door de grote overstekken van de 

dakranden en de balkons op het zuiden wordt de zon wordt zomers zo geweerd dat licht wel invalt, maar de 

warmte niet. Het aandeel van de verlichting in de energiebehoefte zal hierdoor worden teruggebracht tot zo’n 

25%. Dit is een aanzienlijke reductie, waar de energiebesparing voor koeling nog bij opgeteld zou moeten 

worden.

I s o l a t i e g l a s

Een andere voorstel in het ontwerp is de toepassing van drielaags isolatieglas met daartussen lichtwering. Door 

van de lichtwering tussen het glas is er geen onderhoud aan de lichtwering nodig en wordt toch voorzien in een 

individuele helderheidwering. 



C O M P E N S A T I E

Groen-Recreatie

In het oosten van Krimpen aan den IJssel bevindt zich een groot schakelstation van elektriciteitsnetbeheerder 

TenneT. Bestemmingsplantechnisch is dit perceel bestemd als ‘Bedrijf’. Een deel van het terrein wordt echter 

niet gebruikt door TenneT en is overwegend groen ingericht. De omgeving rondom TenneT zal in het nieuwe 

bestemmingsplan Langeland, wat op dit moment in voorbereiding is, bestemd worden naar het huidige gebruik, 

als ‘Recreatie’. Het ongebruikte deel van TenneT zal eveneens als ‘Recreatie’ bestemd worden.

Monumentenzorg

In 2009 heeft de gemeente de voormalige scheepswerf van Joh. van Duijvendijk aan de IJsseldijk aangekocht. 

Het in slechte staat verkerende Rijksmonument wordt volledig gerestaureerd, waarbij de authentieke uitstraling 

behouden blijft. Buiten de restauratie wordt het omliggende gebied ingericht met diverse 

woon-, horeca en verblijfsfuncties. Dit leidt tot een kwalitatieve verbetering van de leefomgeving, waarbij het 

scheepswerfverleden van Krimpen aan den IJssel zichtbaar behouden blijft. Het project maakt deel uit van het 

project ‘Hollandsche IJssel’. 

Transformatie Stormpolder

In de PSV is een deel van bedrijventerrein Stormpolder als transformatiegebied aangewezen. Op de 

noordelijkste punt van het bedrijventerrein Stormpolder is het EMK-terrein gelegen. De bodem van dit terrein is 

sterk vervuild en het perceel is afgedekt met een dunne asfaltlaag. De gemeente steekt veel tijd en energie in 

het project om te komen tot sanering van het perceel. 

De Industrieweg vormt de ontsluitingsweg van bedrijventerrein Stormpolder. De centrale as verbindt het 

bedrijventerrein bovendien met het woongedeelte van Krimpen aan den IJssel. De weg verwerkt dagelijks een 

aanzienlijke hoeveelheid groot en zwaar verkeer. Daarnaast vormt de Industrieweg de toegang tot het openbaar 

vervoer over water, waarvan veel fietsers en voetgangers gebruik maken. Het zware en het langzame verkeer 

maakte gebruik van één rijbaan, wat niet als verkeersveilig kon worden beschouwd. 

De gemeente heeft de Industrieweg vernieuwd. In de nieuwe situatie hebben de verschillende vervoerswijzen 

een eigen plaats in het wegprofiel. Inmiddels is het werk afgerond en ligt er een nieuwe veilige 

verkeersverbinding voor alle vervoerwijzen (voetganger, fiets, OV en het zware verkeer). 

Het gemeentebestuur heeft daarmee een belangrijke basis gelegd voor de beoogde transformatie. In 

samenspraak met de Stadsregio wordt op dit moment gewerkt aan een verder Plan van Aanpak voor 

herstructurering van de Stormpolder en aan een integrale visie voor de rivieroeverlocaties van de gemeenten 

Ridderkerk, Rotterdam-IJsselmonde, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel (Stormpolder).

Hoewel geen sprake is van een verzoek om ‘in- en uit te deuken’ (artikel 2, lid � van de Verordening ruimte) en 

naar onze mening evenmin sprake is van verlies van ruimtelijke kwaliteit, betreft dit toch een ontwikkeling buiten 

de bestaande bebouwingscontour en aan de rand van het Groene Hart. Binnen onze gemeente zijn er meerdere 

projecten die eventueel als compensatie kunnen worden betiteld c.q. waarmee de kwaliteit van het bestaande 

bebouwde gebied verder wordt versterkt. 

Gelet op de hoge graad van verstedelijking in onze gemeente kan er geen sprake zijn van het ‘inleveren’ van 

onbenutte ruimte binnen de contour. In de gemeente bestaat ons inziens geen ‘onbenutte ruimte’.
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D U U R Z A A M H E I D

K u n s t v e r l i c h t i n g

Alhoewel het gebouw gedurende een groot deel van de tijd geen kunstverlichting nodig heeft, is er uiteraard 

wel verlichting aangebracht. Dit systeem zal zich kenmerken door een energiezuinige hoogfrequent verlichting 

met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling. Een energiezuinige oplossing voor de momenten waarop 

kunstverlichting toch noodzakelijk is.

De kunstverlichting zal op een speciale wijze worden geïntegreerd in de lichtplank, zodanig dat bij onvoldoende 

daglicht met de kunstlichtbronnen de natuurlijke lichtinval kan worden nagebootst.

H e t  d a k

Door de keuze van een groen dak wordt niet alleen de uitstraling van het landschap doorgezet in het gebouw, 

maar wordt er tevens op het gebied van duurzaamheid een aantal voordelen behaald.

Deze voordelen zijn:

• Luchtzuiverend voor onzichtbare luchtpollen en stofdeeltjes. 

• Het haalt fijnstof uit de lucht en neemt 10 tot 20% van het stof en de schadelijke bestanddelen op

• Een groen dak kan meer dan 50% van het regenwater opnemen en via verdamping weer afgeven aan   

 de atmosfeer. Het rioleringsstelsel en de waterzuiveringbedrijven worden hierdoor ontlast.

• De beplanting werkt waterzuiverend. Hierdoor is het mogelijk om het water te gebruiken voor het grijze  

 circuit [schoonmaken, doorspoelen toilet etc.]
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