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Uitgangspunten en ruimtebehoefte Krimpenerwaard College (bron: Hevo bv) 

Voor de geprognosticeerde 1050 leerlingen als gemiddelde over de periode 2007-2015 is 7330 m2 
bvo nodig exclusief gymnastiekonderwijs.

Voor gymnastiekonderwijs zijn 3 lokalen (3*455 m2) berekend dat is 1365 m2 bvo. 
Indien medegebruik in de avonduren 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).
 
Terreingrootte in 2 lagen voor de school is berekend 9000 m2, met 3 gymlokalen 11000 m2.
Terreingrootte in 3 lagen voor de school is berekend 7000 m2, met 3 gymlokalen 9000 m2.
Voor een sporthal in de plaats van 3 gymlokalen komt daar in beide gevallen 1300 m2 bij.

De footprint van een gebouw zonder gymvoorziening in 2 of 3 lagen is 4000 m2 of 2600 m2.
Voor een eventuele uitbreiding is 500 m2 of 260 m2 aangehouden.

Voor de stalling van fietsen ed. is 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.
 
Het Krimpenerwaard College geeft aan de nieuwe aula/gemeenschapsruimte van 600 tot 700 m2 
(tot 400 toeschouwers) open te willen stellen voor de Krimpense gemeenschap. 



Overwogen locaties



(A) Centrum



(B) Krimpenerbosweg         



(C1) huidige locatie KC



Ruimtelijke visie 1.0 (GCK) en 1.1
(C2) locatie op sportvelden en (C3) op eigen speelveld



Plangebied (C3)



Fase 0 en fase 1



Ruimtelijke structuur plangebied



Rooilijnen en footprint



Bouwenvelop en profielen



Kaartfragment bestemmingsplan Kortland 
met projectie footprint GCK en NKC 



Thema duurzaamheid
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