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INTRODUCTIE
Stichting het Groene Hart heeft BURO De Draad benaderd met de vraag of er kansen liggen bij het label van
anticipeerregio en welke ontwikkelbeelden daarbij passen. Volgens het Rijk is de Krimpenerwaard namelijk een
gebied waar het aantal inwoners wordt verwacht te dalen in de toekomst. Voor de inwoners van de
Krimpenerwaard heeft dit label een negatieve lading, want het label heeft op sociaal, cultureel en economisch vlak
gevolgen. BURO De Draad neemt dit mee in een integraal planologisch stuk, waarvan belangrijkste handvaten zijn
uitgewerkt in dit managementverslag. De handvaten zijn samengevatte weergaves van de visie,
ontwikkelingsbeelden, detailplannen en het participatieproces. Allereerst presenteert BURO De Draad haar visie,
waarmee wordt getoond waar het zij voor staat en wat het toekomstbeeld is voor de Krimpenerwaard. Vervolgens
wordt er een aantal ontwikkelingsbeelden geschetst die tevens past onder de pijlers: Verbinden, Veerkracht en
Vitaliteit. Hierop volgen de detailplannen, waarna het participatieproces uitwijst hoe de verschillende stakeholders
betrokken kunnen worden bij het uitwerken van de detailplannen. Dit alles wordt bekeken vanuit het thema
mobiliteit, aangezien dit een urgent vraagstuk is in het gebied. Onder mobiliteit verstaat BURO De Draad
netwerken van grijze (bijvoorbeeld het wegennet) en groenblauwe structuren (bijvoorbeeld sloten en grasland),
maar ook sociale structuren (voorzieningen en welzijn en gezondheid).
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VISIE BURO DE DRAAD
Voor het aanpakken van de netwerken hebben wij in onze visie drie V’s opgesteld: Verbinding, Veerkracht en
Vitaliteit. Deze 3 V’s zijn gebaseerd op de interviews met stakeholders uit het gebied, de Omgevingsvisie en
Panorama Krimpenerwaard.
Onder de eerste V van verbinding verstaat BURO De Draad het aanpakken van de grijze en groenblauwe
netwerken. Op het gebied van grijze netwerken verstaan wij de bereikbaarheid van het gebied. De gemeente
Krimpenerwaard heeft een gunstige geografische ligging ten opzichte van Rotterdam en ligt dichtbij Gouda en
Utrecht. Het gebied heeft potentie om forensenstromen op te vangen zodat zij makkelijker naar hun werk kunnen.
Een betere verbinding zal meer dagrecreanten naar het gebied trekken en interesse wekken voor starters en zal
positief zijn voor ouderen en jongeren. Eventuele verbeterpunten zijn daarom ook het aanleggen van extra veer-,
auto- en OV-verbindingen, maar ook het verbeteren van de huidige (fiets)routes door het gebied.
In termen van groenblauwe netwerken richten we ons op de vele sloten en graslanden in het veenweidegebied.
Kansen die wij hierbij aan willen pakken zijn de (ecologische) waterkwaliteit, het onderhouden van het Natuur
Netwerk Nederland en hierbij in te spelen op een sterke samenwerking tussen de verschillende stakeholders.
Veerkracht staat in het teken van maatschappelijke kwesties die spelen in het gebied, hierop voorbereid zijn en dit
samen aan te pakken. Maatschappelijke kwesties die spelen in het gebied zijn onder andere bodemdaling,
energietransitie, verduurzaming en de combinatie weidenatuur en melkveehouderij. Samenwerken aan deze
kwesties zorgt ervoor dat je sterk staat in de toekomst. Door klimaatverandering krijgt men te maken met hogere
waterstanden en een grotere hoeveelheid water dat geborgen en afgevoerd moet worden. Dit kan een grote
invloed hebben op de Krimpenerwaard vanwege haar kenmerkende karakter. Het aanleggen van bijvoorbeeld
groenblauwe elementen, duurzaam openbaar vervoer en biodiversiteit zijn zaken die de veerkrachtigheid van de
Krimpenerwaard versterken.
Vitaliteit stelt de sociale verbindingen centraal. Deze ‘V’ staat in nauw verband met de kwaliteit van groenblauwe
en grijze verbinding. Deze groenblauwe en grijze verbindingen bieden ruimte voor het versterken van samenhang
in de regio. Op dit moment is de sociale binding met de gemeente en dorpskernen sterk aanwezig. Nieuwe
ontmoetingsplekken, recreatie en de bereikbaarheid hiervan dragen bij aan de vitaliteit van de gemeente. De
sociale verbindingselementen in combinatie met gezondheid en welzijn van de bewoners zien wij als bureau voor
bepalende elementen van vitaliteit.
Al met al wordt er in onze visie ingespeeld op de belangen van stakeholders zoals de inwoners, de gemeente,
boeren en natuur- en cultuurorganisaties. Wij als bureau hebben voor ogen dat er een brede participatie mogelijk
en het is van belang om de uitkomsten van het participatieproces openbaar te maken, zodat partijen op de hoogte
zijn van welke beslissingen zijn gemaakt en de motivatie hierachter. Hierbij zorgen we voor een helder proces,
waarin iedereen werkt naar een verbonden, veerkrachtig en vitaal Krimpenerwaard.
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ONTWIKKELINGSPLAN
Om een ontwikkelingsplan voor de gemeente Krimpenerwaard te realiseren heeft Adviesbureau BURO de Draad
de SWOT-analyse gebruikt. In deze SWOT-analyse staan de belangrijkste krachten, zwaktes, kansen en
bedreigingen die omzet worden tot een ontwikkelingsrichting. Het doel is om een woon-, werk- en
recreatieklimaat te creëren waarin de Krimpenerwaard verbonden en bereikbaar is en verkracht en vitaliteit toont.
In de visie staan de drie concepten verbinding, veerkracht en vitaliteit centraal. Om het ontwikkelingsplan te
realiseren is gebruik gemaakt van deze drie concepten voor het behalen van onze visie voor de gemeente
Krimpenerwaard. Het ontwikkelingsplan is zichtbaar in Figuur 1.
VERBINDING
De huidige infrastructurele verbinding binnen de Krimpenerwaard en tussen de Krimpenerwaard en andere regio’s
is niet optimaal waardoor de bereikbaarheid negatief wordt beïnvloed. Ook zal de ecologische verbinding kunnen
worden verbeterd. BURO de Draad gaat de bereikbaarheid en ecologische verbinding verbeteren aan de hand van
de volgende ruimtelijke ingrepen in de gemeente Krimpenerwaard:
-

-

-

Aanpassing plan Algerabrug waardoor de bereikbaar van het autoverkeer en openbaar vervoer verbeterd.
Dit zal resulteren in een aantrekkelijker woon- en vestigingsklimaat met een beter gebruik van
voorzieningen die de Randstad biedt.
Het realiseren van een fietsbrug bij de huidige veerpont bij Gouderak-Moordrecht, met als resultaat dat
het fiets- en wandelverkeer tussen de Krimpenerwaard en Zuid-Holland versterkt. De fiets- en
wandelbereikbaarheid neemt toe waardoor de bereikbaarheid van voorzieningen wordt vergroot en meer
toerisme ontstaat.
De verkeersveiligheid verbeteren door fiets-/wandel- en autoverkeer te scheiden in Oost-Krimpenerwaard
door het aanleggen en gebruiken van parallelle kades.
De bereikbaarheid van de zuidelijke kernen verbeteren door het realiseren van een waterbus OVverbinding over de Lek.
Het verbinden van de huidige ecologische structuur met ecologische structuur in omliggende regio’s, met
als resultaat het ontstaan van de door BURO de Draad genoemde ‘Ecologische Maan’.
Het realiseren van een ecologische dijk waardoor de ‘Ecologische Maan’ kan worden uitgebreid en de dijk
wordt versterkt. Dit zorgt voor hogere ecologische waarde en verbinding en het overstromingsgevaar bij
vooral Schoonhoven wordt hierdoor verminderd.

VEERKRACHT
Om veerkracht in het gebied te realiseren zullen maatschappelijke kwesties moeten worden aangepakt. Hier
worden vooral toekomstverwachtingen op het gebied van duurzaamheid bedoeld, zoals bodemdaling,
energietransitie, overstromingsrisico’s, etc. Veerkracht staat in het teken van klimaat adaptieve planning. BURO de
Draad wil dit aanpakken aan de hand van de volgende ruimtelijke ingrepen:
-

Het toepassen van het programma Ruimte voor de Rivier om het overstromingsrisico te verkleinen en het
stimuleren van recreatieve doeleinden.
Het herinrichten van wijken waardoor deze duurzamer en groener zullen worden. Hierdoor zullen de
wijken klimaatbestendig worden.
Duurzaamheid stimuleren in de Krimpenerwaard door het inzetten op duurzaam openbaar vervoer.
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-

Het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit om deze weer toereikend de kunnen maken. Hierdoor
zal de biodiversiteit toenemen en kunnen de KRW-doelstellingen worden behaald.

VITALITEIT
De vitaliteit staat in het teken van sociale verbindingselementen en het aantrekkelijk maken van de
Krimpenerwaard om in te wonen, werken en recreëren. Hierin staat ook de gemeenschap centraal voor het
creëren van betrokken bewoners in de Krimpenerwaard dit wil BURO de Draad als volgt realiseren:
-

Het verbeteren van de bereikbaarheid tot voorzieningen en het realiseren van meer (basis)voorzieningen
zodat gebieden die hieraan ontbreken aantrekkelijker worden om in te blijven en te vestigen.
Het bevorderen van de sociale binding door het stimuleren van het belang en positie van de dorpshuizen
waardoor mensen elkaar ontmoeten en de vitaliteit in de gehele Krimpenerwaard wordt vergroot.
Het versterken van de landschappelijke ervaring, door interactieve recreatie te faciliteren en
samenhangende recreatieve netwerken te realiseren binnen de gemeente zelf en naar omliggende
gemeenten.

Figuur 1: Ontwikkelingsplan BURO de Draad in kaart gebracht
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DETAILPLANNEN
HERINRICHTING HAVENSTRAAT

Afbeelding 1: Visualisatie na herinrichting Havenstraat

Figuur 2: Kaart detailuitwerking herinrichting Havenstraat te
Schoonhoven

Voor ons derde detailuitwerking hebben we gekozen om de Havenstraat in Schoonhoven opnieuw in te richten.
Met deze herinrichting houden we de V van veerkracht in ons achterhoofd. Door de klimaatverandering is de
komst op water in de vorm van neerslag en afvoer van de rivieren groter en meer fluctuerend. Schoonhoven is een
dorpskern dat langs de Lek ligt en volgens de Klimaatatlas is de Havenstraat een van de wegen die dan
overstromingsgevoelig is. BURO De Draad wil de wateroverlast in de Havenstraat minimaliseren door de
infiltratiecapaciteit te verbeteren. Door tegels en klinkers plaats te maken voor struiken, bloemen, bomen en
planten, zal water beter weg kunnen zakken in de bodem. Naast het vervangen van grijs door groen, zullen de
huidige parkeerplaatsen worden vervangen door speciale groene parkeerplaatsen en worden er groene
lantaarnpalen aangelegd. Beplanting en groen heeft naast de klimaatbestendige doelstelling ook een positief effect
op gezondheid en sociale cohesie en kan in de zomer de hitte in steden en dorpen verminderen. Deze
detailuitwerking heeft dus naast dat het een veerkrachtig ontwerp is ook een vitale uitwerking in de vorm van
sociale ontmoetingen en een prettige leefomgeving. De kaart van de detailuitwerking is weergegeven in Figuur 2
en een visualisatie in Afbeelding 1.
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WATERBUS
BURO de Draad wil de OV-verbinding tussen Rotterdam en de zuidelijke kernen in de Krimpenerwaard verbeteren.
Door de waterbus wordt ook de verbinding tussen de zuidelijke kernen verbeterd.
ROUTE VAN DE WATERBUSLIJN KRIMPENERWAARD
Om het huidige OV te verbeteren wil BURO De Draad een nieuwe waterbuslijn
van Ridderkerk naar Schoonhoven realiseren. De route zou kunnen beginnen bij
Ridderkerk omdat dit al de voorzieningen heeft voor een waterbus station. Er is
niet gekozen voor een nieuw station bij Krimpen aan de Lek vanwege het
besparen van kosten. De volgende halte is in Lekkerker en de daaropvolgende
halte is in Streefkerk. Hiermee worden dus de oevers van de Lek met elkaar
verbonden. De volgende halte is in Bergambacht en de daaropvolgende halte is
in Ammerstol. We willen een halte in Ammerstol omdat Ammerstol geen
bushalte in het dorp heeft maar deze willen we toch een ov-verbinding geven om
deze plaats aantrekkelijker te maken voor een grotere groep mensen. De laatste
stop is in Schoonhoven waarvan we ook verdere uitwerkingen hebben die in dit
Figuur 3: Visualisatie
Afbeelding
2: Visualisatie
van de
vanaanlegsteiger
de aanlegsteiger
bij bij
management verslag staan. De kaart van de detailuitwerking is zichtbaar in
Schoonhoven

Figuur 3.
WAAROM EEN WATERBUS?
Een waterbus is een goede toevoeging aan het huidige OV. Het zou een beter verbinding van de kernen
betekenen. De kernen kunnen ook beter Rotterdam en Drechtsteden bereiken.
De waterbus is een goed alternatief voor de huidige bus over de weg en het verlicht de huidige verkeersdrukte
(bijvoorbeeld bij de Algera-corridor).
Een ander groot voordeel aan de waterbus: je kan gratis je fiets meenemen.
Op gebied van duurzaamheid is de waterbus ook een goede inpassing, omdat per 1 januari 2022 de waterbussen in
het gebied Rotterdam-Drechtsteden hybride/elektrisch worden, deze nieuwe waterbuslijn kan in deze transitie
worden meegenomen.

VISUALISATIES
Voor de visualisaties hebben we als locatie Schoonhoven gekozen, omdat deze locatie over de nodige
voorzieningen beschikt. In Afbeelding 2 wordt duidelijk hoe een mogelijke aanlegsteiger eruit komt te zien.

Figuur 3: Kaart van de nieuwe waterbuslijn en locaties van de aanlegsteigers
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FIETSBRUG GOUDERAK-MOORDRECHT
Het detailplan (Figuur 4) van de fietsbrug tussen Gouderak en Moordrecht bestaat uit drie delen, namelijk de
aanleg van een fietsbrug, het realiseren van een fietstoegang en het aanpassen van het kruispunt bij de
Dorpsstraat en de Lange Rol. De aanleg van de fietsbrug is bedoeld voor fietsers en wandelaars om een directe
verbinding voor hen te realiseren tussen Gouderak en Moordrecht. Op deze manier zal de bereikbaarheid voor hen
worden verbeterd. Dit heeft als resultaat dat het gebied bij Moordrecht, wat steeds drukker bevolkt zal zijn in de
toekomst door bijvoorbeeld de komst van het Vijfde Dorp, betere toegang heeft tot de Krimpenerwaard en
andersom. Hierdoor zal het fiets- en wandeltoerisme in de Krimpenerwaard toenemen, hebben de inwoners van
dorpen als Berkenwoude een betere toegang tot voorzieningen en zal de lokale economie van Gouderak kunnen
worden gestimuleerd. Met het realiseren van een fietstoegang doormiddel van een fietsstraat vanaf de fietsbrug
tot aan de Snippejagerskade in Gouderak, zal de verkeersveiligheid en duidelijkheid van de toeristen toenemen. Dit
in combinatie met het plaatsen van informatieborden zal de toeristen een verwelkomend en informatief gevoel
geven om het prachtige landschap van de Krimpenerwaard in te trekken.
Aan het einde van de fietsbrug is een vervelend kruispunt bij de Dorpsstraat en de Lange Rol. Dit kruispunt is
onoverzichtelijk voor wandelaars, fietsers en automobilisten door een knik in de oversteek vanaf het einde van de
weg van de nieuwe fietsbrug naar de Lange Rol. Deze verkeerssituatie wil BURO de Draad aanpassen door de
aanleg van de fietsstraat in combinatie met bewegwijzering en voorrang voor fietsers en voetgangers. Visualisaties
van de fietsbrug en het kruispunt zijn weergegeven in Afbeelding 3 en 4.

Figuur 4: Kaart van detailuitwerking fietsbrug Gouderak-Moordrecht
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Afbeelding 3: Visualisatie van fietsbrug Gouderak-Moordrecht

Afbeelding 4: Visualisatie kruispunt Dorpsstraat-Langerol te Gouderak
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PARTICIPATIEPROCES
Het participatieproces wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel omtrent ruimtelijke plannen. Participatie is
een manier waarin alle stakeholders die de effecten van een ruimtelijk plan voelen en/of invloed kunnen
uitoefenen, ook echt te betrekken in het ruimtelijk planproces. Participatie is belangrijk om draagvlak te creëren
voor ruimtelijke plannen waardoor een planproces soepel verloopt en om duidelijk in beeld te brengen wat de
verschillende wensen en belangen van stakeholders zijn. Bij het ontwikkelingsplan van BURO de Draad is er een
grote variatie in wensen tussen verschillende (groepen) stakeholders. Wanneer de wensen en kennis van alle
stakeholders kan worden verzameld, kunnen betere afwegingen worden gemaakt voor een zo goed mogelijk
ruimtelijk plan met zo veel mogelijk draagkracht. Hierdoor kan op lokale en regionale schaal samenwerking en
begrip ontstaan tussen de verschillende (groepen) stakeholders. Dit zal ook resulteren in sociale cohesie.
PARTICIPATIETRAJECT
FASE 1: AGENDAVORMING
Tijdens de agendavorming is het doel om nieuwe ideeën van inwoners te genereren. Hierdoor kunnen we beter in
beeld krijgen wat zij willen in het gebied, resulterend in draagkracht en sociale binding. Tijdens deze fase wil BURO
de Draad participatie organiseren doormiddel van online workshops. Het is een toegankelijk proces waarin
iedereen zijn wensen en belangen kan vertellen. Doordat het online is kan het voor sommigen wel minder
toegankelijk zijn, echter zullen meer mensen bereid zijn om online deel te nemen dan fysiek. Daarbij zijn online
workshops erg efficiënt.
FASE 2: BELEIDSVOORBEREIDING
Tijdens de beleidsvoorbereiding wil BURO de Draad ideeën of informatie verkrijgen door advies te vragen van
inwoners over plannen. Om dit te bereiken zullen de participatiemethodes worden gebruikt in de vorm van
inspraakbijeenkomsten en enquêtes. Inspraakbijeenkomsten kunnen door de gemeente worden georganiseerd en
stakeholders krijgen daarin gelegenheden om hun mening te geven over plannen. Er is gekozen voor
inspraakbijeenkomsten door bijvoorbeeld de grote toegankelijkheid en transparantie. Deze inspraakbijeenkomsten
zullen worden gecombineerd met enquêtes. Wanneer mensen niet fysiek aanwezig kunnen zijn, kunnen ze toch
nog participeren vanuit thuis, zowel online als bijvoorbeeld telefonisch.
FASE 3: BESLUITVORMING
Tijdens de besluitvorming willen we geen participatie toepassen. De informatie vanuit voorafgaande
participatiemomenten wordt meegenomen in het maken van rationele beslissingen. BURO de Draad denkt door de
voorafgaande participatie genoeg informatie te hebben voor goede planbeslissingen. De burgers en andere
stakeholders moeten wel op de hoogte worden houden. Ze kunnen dan bij de volgende participatiemomenten
vragen stellen en opmerkingen geven.
FASE 4: UITVOERING
Tijdens de uitvoering is participatie wat minder van toepassing door de grote informatiestromen vanuit de
voorafgaande participatiemomenten. Er kan echter door het bieden van ruimte voor burgerinitiatieven rekening
worden gehouden met maatschappelijke initiatieven in het uitvoeringsproces. Een voorbeeld hiervan is
bijvoorbeeld het stimuleren van het vergroenen van de leefomgeving (zie detailplan Herinrichting Havenstraat).
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Inwoners kunnen dit zelf opstarten in combinatie met de gemeente, wat zorgt voor een hoge toegankelijkheid en
diversiteit tussen de maatschappelijke initiatieven.
FASE 5: EVALUATIE
Na het uitvoeren van een bepaald ruimtelijk plan moet er geëvalueerd worden. Dit is belangrijk om de meningen
van stakeholders naderhand mee te nemen, wat nuttig kan zijn voor toekomstplannen. Om participatie tijdens de
evaluatiefase te organiseren gaan we aan de slag met werkbezoek en burgervisitatie. Werkbezoek is erg
toegankelijk, inclusief en heeft een hoge waarde voor zeggenschap. Burgervisitatie is een methode waarbij 100
burgers als auditor ingezet worden om gemaakte plannen te toetsen. Dit heeft een hoge efficiëntie en
transparantie.
Een weergave van het voorgestelde participatieproces is weergegeven in Tabel 1.
Tabel 1: Tabel van het voorgestelde participatieproces
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CONCLUSIE
In lijn met de visie over de drie V’s zijn de drie strategische detailuitwerking naar voren gekomen. De drie pijlers
‘Verbinding’, ‘Veerkracht’ en ‘Vitaliteit’ versterken elkaar en zorgen voor een toekomstbestendig en mobieler
Krimpenerwaard. Door netwerken in het gebied aan te leggen en tevens te versterken, wordt de vitaliteit van de
plaatsen vergroot. Met deze aanpassing anticipeert het gebied op de huidige en toekomstige uitdagingen, zoals de
energietransitie, bodemdaling en achteruitgang van voorzieningen. Een open en transparant participatieproces
draagt bij aan het bevorderen van het draagvlak onder bewoners en ondernemers. Hierdoor worden obstakels
vroegtijdig uit de weg genomen, voordat deze het proces kunnen vertragen.
Verbinding
In eerste instantie is de aanleg van nieuwe verbindingen nooit lucratief, men bouwt snel een begrotingstekort op.
Echter zorgen deze investeringen voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Hierdoor
raken plattelandsgemeenschappen en -dorpen op sociaaleconomisch vlak niet achterop.
Er liggen veel kansen in de Krimpenerwaard die benut kunnen worden om sociaaleconomische achteruitgang van
plaatsen te bestrijden. De detailuitwerkingen zijn casussen van de verzilvering van dergelijke kansen. Opties die in
dit ontwikkelingsplan als kansrijk werden bevonden, waren zoal de ontwikkeling van een nieuwe brug voor
langzaam verkeer tussen Moordrecht en Gouderak en het aanleggen van een netwerk voor de Waterbus langs de
Lek.
Veerkracht
Dit staat in het teken van de Krimpenerwaard te verduurzamen voor de toekomst. Het begrip verduurzamen bevat
elementen zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot en een verder uitgebreid plan waardoor de gemeente klaar
is voor uitdagingen van de toekomst. Er zijn veel punten in de Krimpenerwaard waar terrein gewonnen kan
worden in de verduurzamingsopgave. Eén van zulke kansrijke punten is de detailuitwerking betreffende het
groener maken van de straten in de binnenstad van Schoonhoven.
Vitaliteit
Dit is het resultaat van de investeringen in verbinding en veerkracht. Vitaliteit is het realiseren of beschikken over
het ideale leefmilieu voor bewoners en niet-mensen. Op basis de vele krachten en kansen die zijn gevonden in de
SWOT-analyses van het gebied, is er sprake van een groot potentieel om kernen duurzaam vitaal te maken.
Hiervoor zijn wel grote lange termijninvesteringen voor nodig, die zijn opgenomen in het ontwikkelingsplan. De
drie detailuitwerkingen uit dit verslag geven concrete uitwerkingen van het ontwikkelingsplan.

DISCUSSIE
Voor de onderzoeken zijn er literatuurstudies en data-analyses uitgevoerd en zijn er drie momenten geweest
waarbij stakeholders, experts, actoren en ervaringsdeskundigen geïnterviewd zijn. Alle statistische data die is
gebruikt voor de gebiedsanalyses, komt van onderzoek dat door andere organisaties is verricht. De resultaten die
volgen uit de gebiedsanalyses en interviews in dit verslag zijn dus formuleringen van eigen interpretaties van de
data. De interpretaties zijn onderbouwd met wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur en volgen
richtlijnen die opgesteld zijn in de visie van het Bureau. De conclusies van de onderzoeken zoals geformuleerd in
de verslagen, zijn dus geen feiten, maar uitgangspunten voor het bedenken van ingrepen in de ruimte. Mensen
kunnen op basis van dezelfde stukken informatie op andere conclusies komen, doordat zij met een ander doel of
een andere ideologie de data analyseren. Zij kunnen dus ook andere visies opstellen dan deze en andere
ruimtelijke maatregelen inplannen.
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