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inleiding
< Luchtfoto groter geheel (bron: Bing Maps)
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< Plangebied en omgeving 
(bron: Ruimtelijkeplannen.nl)

1. Inleiding

1.1 Aanleiding 

Het voormalige sportveldencomplex in het midden van 

Krimpen aan de Lek wordt sinds enkele jaren getransfor-

meerd tot de woonwijk Molenweide. Leidend voor die trans-

formatie is het verkavelingsplan ‘binnenterrein Krimpen aan 

de Lek’ uit 2008 geweest. Tot op heden is er geen beeld-

kwaliteitsplan als kader voor de realisatie van de woningen 

gehanteerd. Momenteel is een groot deel van de locatie al 

getransformeerd en zijn er nog enkele delen te realiseren. 

Voor die delen is het plan uit 2008 niet meer toereikend. 

Er bestaat anno 2016 meer behoefte aan flexibiliteit. In de 

allonge 2012 heeft al een stedenbouwkundige wijziging 

plaatsgevonden en zijn de woningaantallen gewijzigd. Om 

enerzijds die flexibiliteit te kunnen bieden, maar anderzijds 

kwaliteit en samenhang met het al gerealiseerde deel te 

waarborgen heeft de gemeente Krimpenerwaard nu be-

hoefte aan een beeldkwaliteitplan voor deze locatie. 

Na vaststelling zal dit beeldkwaliteitplan onderdeel uitma-

ken van de gemeentelijke welstandsnota. Dit beeldkwali-

teitplan zal derhalve als toetsingskader voor welstand fun-

geren voor de nog te realiseren delen van het plan. 

1.2 Leeswijzer

Na deze inleiding volgt er in hoofdstuk 2 een korte beschrij-

ving van de ruimtelijke context van de locatie. Daarbij komt 

zowel de bestaande context van de directe omgeving aan 

de orde als het stedenbouwkundig plan voor het plangebied 

zelf. Op basis van die ruimtelijke context behandelt hoofd-

stuk 3 de beeldkwaliteitrichtlijnen voor de bebouwing. Daar-

bij komen zowel stedenbouwkundige criteria, zoals situe-

ring, bouwmassa, oriëntatie) aan bod als architectonische 

criteria ten aanzien van vormgeving en kleur- en materiaal-

gebruik. In het vierde en laatste hoofdstuk staan de beeld-

kwaliteitrichtlijnen voor de inrichting van de openbare ruim-

te en de overgangen tussen privé en openbaar centraal. 
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1) Randen om het plangebied, afwisselend voorkanten en achterkanten
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2.1 Omgeving

Krimpen aan de Lek is aanvankelijk een dijkdorp, waarvan 

de bebouwing zich lange tijd beperkte tot een uitgestrekt 

lint langs de dijk. Daarachter begon het open veenpolder-

landschap.  In de eerste helft van de twintigste eeuw begint 

het dorpsbeeld te veranderen; er verschijnt ook bebouwing 

achter het dijklint in de polder. Eerst in de vorm van lintbe-

bouwing langs de Schoolstraat, maar in de tweede helft van 

de twintigste eeuw ook op grotere schaal. Het dorp raakt zo 

geleidelijk bebouwd tot aan de Tiendweg. Het plangebied is 

door de invulling als sportgebied daarbij altijd onbebouwd 

gebleven. In de jaren ’90 van de vorige eeuw vindt er een 

sprong over de Tiendweg plaats en verschijnen er ook hier 

woningen.

Als gevolg van de hiervoor omschreven ontwikkeling van 

het dorp, is het plangebied aan vier zijden omsloten door 

bebouwing (afbeelding 1). Aan de west- noord- en zuidzijde 

gaat het om achterzijden van de woonkavels aan de School-

straat, de Schepenstraat en de Koningin Julianastraat. Aan 

de oostzijde grenzen er voor een groot deel juist voorzijden 

van woningen aan het plangebied; de grondgebonden wo-

ningen van twee bouwlagen met kap aan de Paulus Pot-

terstraat. Het andere deel van de oostelijke rand wordt 

begrensd door de nieuwbouw van het centrum aan de 

Hoofdstraat. 

2.2 Stedenbouwkundig plan

Met de verplaatsing van de sportvelden is de ruimte verkre-

gen voor de realisatie van woningbouw. Voor het deel van 

Molenweide dat al is ontwikkeld, is het verkavelingsplan 

“binnenterrein Krimpen aan de Lek” uit 2008 leidend ge-

weest. Dat plan is als volgt opgezet (afbeelding 2): 

De belangrijkste ruimtelijke drager is een ruim opgezette 

groenzone (a) die vanaf de Touwslagerstraat het gebied in-

dringt in westelijke richting. Halverwege wordt deze groen-

zone doorkruist door een rechtlijnige watergang (b).  

In de oksels van deze structuren zijn vier centrale bouwvel-

den rond de groenzone gegroepeerd (1t/m4). Deze zijn op-

gezet met een alzijdige oriëntatie, zodat er nergens sprake is 

van achterzijden aan de openbare ruimte.  De belangrijkste 

zijde is steeds de centrale groenzone, waardoor deze over 

vrijwel de volledige lengte wordt begeleid met voorzijden. 

De groenzone eindigt ter plaatse van een langgerekt vijfde 

bouwperceel (5), evenwijdig aan de Schoolstraat. Ten zui-

den van het centrale deel met de vier bouwvelden voorziet 

het plan in een zesde bouwveld (6), evenwijdig aan de Ko-

ningin Julianastraat. Beide laatstgenoemde bouwvelden 

maken front naar de nieuwe woonstraten van de buurt zo-

dat deze aan beide zijden met voorkanten worden begeleid. 

2. Stedenbouwkundige context

Schoolstraat

Koningin Julianastraat

Paulus Potterstraat

Schepenstraat (bron: google streetview)
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2) Schematische weergave stedenbouwkundig plan, 2008
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Ten noorden van het centrale deel bevindt zich in de meest 

westelijke hoek ten slotte nog een zevende bouwveld (7), 

grenzend aan een brede watergang (c) die hier is voorzien 

als buffer naar de tennisbanen.

Aan de oostzijde komt de groenzone uit op de Touwslager-

straat, die voorzien is van een brede watergang (d). Hier 

gaat het nieuwe woongebied over in het eveneens nieuwe 

centrumgebied aan de Hoofdstraat (e). Als schakel tussen 

het nieuwe centrumgebied en de woonwijk is een woonto-

ren voorzien op de oostelijke kop van de groenzone.  

De woningtypen in de nieuwe buurt variëren. Er is een con-

centratie van rijwoningen in rijen van drie tot vijf woningen 

aan de westzijde. Het zuidelijke bouwveld en de vier cen-

trale bouwvelden kennen een mix van rijwoningen, tweekap-

pers en vrijstaande woningen, waarbij er aan de centrale 

groenzone hoofdzakelijk tweekappers en vrijstaande wo-

ningen zijn gesitueerd. In het meest noordelijke bouwveld 

voorzag het plan uit 2008 in vrijstaande waterwoningen. In 

de laatste plannen zijn deze echter vervangen door rijwo-

ningen.

Een groot deel van het plan is al ontwikkeld, met name in 

het zuidelijke en westelijke deel (zie afbeelding 3). De richt-

lijnen voor beeldkwaliteit gelden voor de nog te realiseren 

delen, exclusief de woontoren.

3) Nog te realiseren gedeelte
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4) Gerealiseerde woningen 



beeldkwaliteit bebouwing
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3. Beeldkwaliteit bebouwing
3.1 Algemeen streefbeeld

Een aanzienlijk deel van de wijk is al gerealiseerd. Het 

streven is dan ook om in vormentaal aan te sluiten op de 

woningen die al gebouwd zijn. Hierdoor zal de buurt een 

samenhangend geheel vormen, herkenbaar binnen zijn di-

recte omgeving. Het bestaande beeld kenmerkt zich door 

woningen met een traditionele hoofdvorm van twee bouw-

lagen met daarop een zadeldak en een ingetogen materi-

aalgebruik van baksteen in neutrale kleurstelling (zie af-

beelding 4). Binnen deze algemene kenmerken streeft het 

beeldkwaliteitplan naar zoveel mogelijk flexibiliteit wat be-

treft architectuur. 

Daarnaast streeft dit beeldkwaliteitsplan naar een hoge 

mate van flexibiliteit wat betreft de toe te passen woning-

typen. Het hoeft niet exact vastgelegd te worden waar een 

rijwoning komt, waar een tweekapper en waar een vrij-

staande woning. Mits de kwaliteit gewaarborgd blijft, moet 

een wisseling ten opzichte van het stedenbouwkundig plan 

mogelijk zijn, wanneer hier vanuit de markt behoefte aan is. 

De richtlijnen voor beeldkwaliteit van de bebouwing zijn dan 

ook afgestemd op deze flexibiliteit.   

Naast aansluiting op het bestaande beeld voor de wijk als 

geheel, is het streven om de bebouwing die front maakt naar 

de centrale groenzone een bijzondere kwaliteit te geven ten 

opzichte van de bebouwing elders in het plan. De woningen 

aan het park onderscheiden zich daarbij niet zozeer in een 

geheel afwijkende, onderscheidende vormentaal, maar juist 

in de positionering op de kavel, de mate van detaillering en 

de kwaliteit van het materiaalgebruik. 

3.2 Situering en oriëntatie

• Woningen die aan de groenzone grenzen hier ook op 

oriënteren. Voorgevels of kopgevels met voldoende 

gevelopeningen naar deze zone richten, geen achter-

kanten;

• Zorg voor voortuinen teneinde een groen straatbeeld 

te verkrijgen. Woningen bij voorkeur minimaal op 2 

meter uit de voorste erfgrens situeren; 

• Woningen die met twee zijden aan de openbare ruimte 

grenzen een dubbele oriëntatie geven. Kopgevels aan 

de openbare ruimte voorzien van voldoende gevelope-

ningen met daarachter een representatief woonpro-

gramma;

• Vermijd achterkanten die grenzen aan de openbare 

ruimte. Woonstraten en groenzones begeleiden met 

voorzijden of kopgevels. 

• Rooilijnen van kopgevels uitlijnen met voorgevelrooilijn 

van het aangrenzende blok (afbeelding 5). 

5) Rooilijnen
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3.3 Bouwmassa en typologie

• Zorg voor een evenwichtige mix aan rijwoningen, 

geschakelde woningen, tweekappers en vrijstaande 

woningen. Geen gestapelde bebouwing toepassen;

• Er geldt geen blauwdruk voor de situering en verdeling 

van deze woningtypen; per bouwveld zijn ze flexibel 

onder te brengen, mits er wordt voldaan aan de richt-

lijnen in dit beeldkwaliteitsplan;

• Zorg voor een footprint die in verhouding staat tot het 

kaveloppervlak, zodat kavels na realisatie van vergun-

ningsvrije bouwwerken niet dichtslibben.

• Pas eenvoudige en traditionele volumes toe van twee 

bouwlagen met daarop een kap. Plaatselijke bebou-

wingsaccenten tot 3 bouwlagen zijn als incident moge-

lijk indien ze ondergeschikt aan het hoofdvolume zijn;

• Maak gebruik van een traditionele kap zoals een 

zadeldak, schilddak of tentdak; 

• Zorg voor een overwegende nokrichting evenwijdig 

aan de lengte van het bouwvolume. Geparcelleerde 

wanden van rijwoningen met afzonderlijke dwarskap-

pen zijn niet het streven;

• Voorzie rijen van meer dan vier woningen van een 

bebouwingsaccent dat het volume onderbreekt. Zo’n 

bebouwingsaccent kan bijvoorbeeld bestaan uit 

een nokverdraaing een gootdoorbreking, een rooi-

lijnsprong of een uitkraging (afbeelding 6). Zorg per 

bouwveld voor eenduidigheid in het type bebouwings-

accent dat wordt toegepast;

• Zorg er daarbij voor dat er bij het meest noordelijke 

bouwveld in ieder geval een accent is gesitueerd op 

de kop van de lange woonstraat aan de westrand.    

• Maak de bijgebouwen in massa ook daadwerkelijk 

ondergeschikt aan het hoofdvolume. 

6) Accenten
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8) Aandacht aan entree woning , hoogwaardige ma-

teriaalgebruik
7) Referentiebeelden, algemene impressie
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3.4 Vormgeving

• Zie referentiebeelden

• Pas een robuuste vormentaal toe met een warme 

uitstraling. Voorzie gevels die aan de openbare ruimte 

grenzen van meerdere kleine gevelopeningen;

• Er geldt geen specifiek voorgeschreven architectoni-

sche stijl. Binnen de robuuste en traditionele hoofd-

vormen zijn meerder stijlen mogelijk. Bij geleding 

geniet een horizontale geleding de voorkeur boven 

een verticale;

• Besteed aandacht aan de entree tot de woning. 

Benadruk deze bijvoorbeeld door toepassing van een 

omlijsting of een bescheiden luifel;

• Werk met gevels van baksteen in bruine, rode en rood-

bruine kleurstelling en zorg daarbij voor één hoofdma-

teriaal per volume (zie kleurenspectrum afbeelding 9);

• Accenten binnen een volume kunnen juist wel uit een 

afwijkend gevelmateriaal bestaan. Zorg daarbij wel 

voor een rustige, neutrale kleurstelling die binnen het 

kleurenspectrum hiernaast valt;

• Pas een uniforme materialisering van de daken toe. 

Sluit daarbij aan op de antracietkleurige, matte pan-

nen die bij de gerealiseerde woningen zijn toegepast;

• Besteed voor de woningen die front maken naar de 

groenzone extra aandacht aan materialisering en 

detaillering. Zorg voor een hoogwaardige gevelsteen, 

en een rijke detaillering. Te denken valt aan toepas-

sing van een diepe negge, diepe voegen, brede lijsten, 

variatie in het metselwerk, rollagen, trasramen en 

hoekvensters;

• Werk vooral bij de woningen die front maken naar de 

groenzone zoveel mogelijk met lijstwerk en kozijnen 

uitgevoerd in hout en geschilderd in een witte of neu-

trale, donkere kleurstelling. 

9) Kleurenspectrum
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beeldkwaliteit openbare ruimte 
en overgangen
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10) Referentiebeelden natuurlijke oevers, bloemrij grasland, uitgespaarde gazons, stepping stones 11) Natuurlijk en avontuurlijk  spelen



23

4.1 Algemeen streefbeeld

De ambitie ten aanzien van de beeldkwaliteit voor de open-

bare ruimte is een samenhangende, groene openbare 

ruimte die de buurt als geheel verbindt en bijdraagt aan 

de herkenbaarheid van de buurt binnen zijn omgeving. De 

centrale groenzone vormt het belangrijkste bindende ele-

ment, maar ook de woonstraten en de noord-zuid gerichte 

watergang verbinden de afzonderlijke delen van de buurt 

met elkaar en zijn gebaat bij eenduidigheid in de inrichting. 

De te onderscheiden beeldbepalende elementen voor een 

samenhangende openbare ruimte zijn de centrale groenzo-

ne, de overige watergangen en hun oevers, de woonstraten, 

de parkeerkoffers en de erfafscheidingen. Dit hoofdstuk 

behandelt achtereenvolgens deze afzonderlijke elementen. 

4.2 Centrale groenzone

• Voorzie de centrale groenzone van een waterpartij 

met natuurlijke oevers. De oevers kunnen uit flauwe 

taluds bestaan die overgaan in groenstroken. Laat op 

de taluds en groenstroken bloemrijk grasland bloeien 

dat weinig wordt gemaaid. Maak daarin uitsparingen 

(gazon) die een invulling als speelplek krijgen. Voorzie 

de oevers plaatselijk van brede plasbermen zodat er 

over een grotere oppervlakte riet kan groeien. 

• Plaats bomen op informele wijze als cluster of als 

solitair in de groenstroken. Pas daarbij gebiedseigen 

soorten toe  passend bij het ‘natte’ karakter van de 

4 Openbare ruimte en overgangen
groenzone, bijvoorbeeld zwarte els of wilg;   

• Streef bij de inrichting van de speelplekken naar 

een natuurlijk en avontuurlijk karakter. Maak daarbij 

gebruik van natuurlijke materialen als hout en steen in 

materiaaleigen kleuren. Zet de stenen door in de vorm 

van ‘stepping stones’ over de waterpartij;

• Voer de paden door de groenzone uit in halfverhar-

ding. 

4.3 Watergangen en oevers

• Pas bij de noord-zuid gerichte watergang aan minimaal 

één zijde een groen talud toe. Daar waar zijdelingse 

kavelgrenzen aan de watergang grenzen kunnen één-

zijdig harde beschoeiing komen;

11) Natuurlijk en avontuurlijk  spelen
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hoog

laag

12) Referenties + principe hoge en lage erfafscheidingen
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4.4 Woonstraten en parkeerkoffers

• Sluit bij de nieuwe woonstraten aan op de profiel-

opbouw en materialsering van de reeds bestaande 

straten. Een breed trottoir aan één zijde en een smal 

trottoir aan de andere zijde. Plaatselijk voorzien 

van haakse parkeerplaatsen. Rijbaan van betons-

traatsteen in lichte kleur, parkeervakken in zwart of 

donkergrijze betonstraatsteen;

• Voorzie de koppen van de woonstraten in de noord-

westelijke hoek van groene ruimten; 

• Situeer groenvakken met een boom op de koppen van 

haakse parkeerplaatsen aan de woonstraten. Maak 

daarbij gebruik van dezelfde soort als in de reeds 

gerealiseerde delen; 

• Voorkom dat er aan de zijde van de centrale groen-

zone haakse parkeerplaatsen in de straten worden 

gesitueerd;

• Het parkeren gebeurt bij voorkeur in de vorm van 

haakse parkeerplaatsen aan de straat. Indien nodig 

om voldoende parkeerplaatsen te realiseren, kunnen 

er parkeerkoffers op de achterterreinen van de bouw-

velden gemaakt worden. Maak deze maximaal één 

parkeerstrook breed zodat er geen brede ‘gaten’ in de 

straatwanden ontstaan. Scherm ze daarnaast af door 

hagen en situeer bomen op de koppen.

4.5 Erfafscheidingen

• Voer de erfafscheidingen die grenzen aan de openba-

re ruimte uit als groene erfafscheiding. Maak daarbij 

onderscheid in delen met een lage erfafscheiding en 

delen met een hoge erfafscheiding. Streef daarbij 

naar lage erfafscheidingen aan de voorzijde én tegen-

over kopegevels die grenzen aan de openbare ruimte 

(afbeelding 12);

• Pas voor de lage erfafscheiding een beukenhaag toe, 

in aansluiting met het reeds gerealiseerde deel van 

de wijk;

• Pas voor de hoge erfafscheidingen een haag of een 

begroeid hekwerk, al dan niet in combinatie met een 

tuinmuur toe;

• Waar de kavels aan de watergangen grenzen, mag 

de erfafscheiding worden onderbroken om een tuin, 

(getrapt) terras of vlonder aan het water te realise-

ren.    

Parkeren in straat onderbroken door groen
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