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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Tijdens de raadsvergadering van 28 november 2019 heeft de 
gemeenteraad tijdens het debat over de brief van het college inzake 
"Vervolgtraject onderzoek nieuwbouw scholen Tanthof (1928608) de motie 
"Een mooie toekomst voor Tanthof en voor de scholen" aangenomen. 

In onze brief van 23 januari 2020 hebben wij aangegeven hoe wij hier 
uitvoering aan geven en hoe wij het verdere gebiedsproces insteken. 
Daarbij is aangegeven dat de haalbaarheidsstudie aan het einde van het 
tweede kwartaal van 2020 zou worden afgerond. Het betreft hier een 
onderzoek naar de haalbaarheid van een locatie aan het Vietnampad 
(locatie Zuid genoemd in het vervolg) en een locatie op en rond de 
kinderboerderij (locatie Noord genoemd). 

De uitvoering en afronding hiervan hebben helaas enige vertraging 
opgelopen, mede door de effecten van COVID-19. We betreuren deze 
vertraging en zijn ons bewust van de toezegging die we u eerder gedaan 
hebben. Om tot een zorgvuldige afweging te komen, hebben we de benutte 
tijd wel nodig gehad. Onderstaand treft u onze bevindingen aan, na een 
analyse van de stukken. Het betreft hier: 
1. Een massastudie van het ontwerpbureau Nohnik, waarbij is gekeken 

naar de ruimtelijke en landschappelijke aspecten van beide locaties; 
2. Een verkeerstudie van Antea, waarin met name is gekeken naar de 

aspecten bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid; 
3. Een kostenraming van ABT adviseurs, waarin globaal de 

bouwkosten zijn geraamd, alsmede de kosten die samenhangen met 
opties voor onder andere half verdiept en ondergronds bouwen, 
kosten derde bouwlaag, kapvormen en bouwen op palen. 

Input 

De scholen hebben input geleverd en er is in gezamenlijk overleg een 
programma van eisen op hoofdlijnen opgesteld onder begeleiding van het 
architectenbureau No-Label. 
Daarnaast heeft de stichting Kinderboerderij en waterspeeltuin een globaal 
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programma van eisen opgesteld. Verder hebben ook de direct omwonenden 
van beide locaties input geleverd, hetgeen zorgvuldig door Nohnik is 
verwerkt in de door hen opgestelde massastudie. 

Analyse Massastudie Nohnik en verkeerskundig onderzoek Antea 

Op basis van de analyse, uitgangspunten en opgaven zijn door Nohnik 
diverse modellen onderzocht en is gebleken dat het gevraagde programma 
fors is ten opzichte van de beschikbare kavels. Daarom zijn er ook modellen 
onderzocht waarbij programma-onderdelen elders in de wijk worden 
gerealiseerd. Dit heeft geleid tot meerdere modellen die een goed beeld 
geven van de mogelijkheden, aandachtspunten, knelpunten en ruimtelijke 
impact op de locatie en zijn omgeving. De modellenstudie is nadrukkelijk 
geen stedenbouwkundig, landschappelijk of architectonisch ontwerp. 

Nohnik adviseert de gemeente om voor beide locaties het programma te 
verkleinen en te verzachten, door bijvoorbeeld functies elders in de wijk te 
huisvesten en het aantal parkeerplaatsen te verminderen. Hieronder vindt u 
de bevindingen van de quick-scan die wij naar aanleiding hiervan hebben 
uitgevoerd. 

Locatie Zuid 
Wij zien bij de locatie Zuid geen mogelijkheden om tot een verkleining en 
verzachting te komen. Daar liggen meerdere factoren aan ten grondslag. 

Ten eerste laat de massastudie zien dat voor een vervolgonderzoek voor de 
locatie Zuid bij alle drie de modellen de grens nabij het Iqbal Mashipad moet 
worden opgeschoven. Wij hebben voor de start voor beide locaties een 
plangebied aangegeven met daarbij de aantekening dat een overschrijding 
van het plangebied niet wenselijk is. Dit hebben we eveneens op de 
informatieavonden naar de omwonenden benadrukt. Dit betekent ook dat 
een verzachting van het bouwvolume op deze locatie niet mogelijk is en een 
meer landschappelijke (natuurinclusieve) inpassing ook beperkt wordt, 
aangezien dit om meer ruimte op het maaiveldniveau vraagt. 

Vervolgens is de vraag of het programma kan worden verkleind en of een 
deel ook elders in de wijk kan worden gerealiseerd. Hiervoor hebben wij de 
schoolbesturen geraadpleegd, aangezien het programma op basis van de 
input van de schalen is opgesteld. Zij achten een verkleining mogelijk, maar 
het gaat dan om sportfaciliteiten binnen een redelijke straal van de school. 
Binnen een straal van 500m als redelijke afstand zien wij echter geen 
mogelijkheden voor de locatie Zuid om een deel van het programma te 
realiseren. 

Als het gaat om de suggesties van Nohnik om schoolpleinen op daken te 
realiseren of een deel van het programma ondergronds te realiseren, zijn 
we terughoudend, hetgeen voor beide locaties geldt, zowel qua 
wenselijkheid als haalbaarheid. Wij zien wel mogelijkheden om minder 
parkeerplaatsen en een kleinere Kiss & Ride te onderzoeken. 

Wat betreft het verkeerskundig onderzoek wordt geconcludeerd dater voor 
beide locaties verkeerskundige inpassingen mogelijk zijn, maar dat op 
vrijwel alle deelaspecten (bereikbaarheid, verkeersveiligheid en parkeren) 
de locatie Noord aanzienlijk beter scoort. Doorslaggevend is vooral de 
constatering van Antea dat voor de locatie Zuid er sprake is van extra 
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verkeersveiligheidsrisico's. Deze ontstaan door het samenbrengen van al 
het school gerelateerde auto-, fiets- en voetverkeer met de busbaan en de 
trambaan. Verkeersveiligheid is juist vanuit de wijk een belangrijk 
aandachtspunt. 

Wij hebben dan ook gezien de bovenstaande analyse besloten om geen 
vervolgonderzoek voor de locatie Zuid te starten. 

Locatie Noord 
Voor de locatie in en rond de Kinderboerderij hebben we eenzelfde analyse 
verricht en zien we wel kansen als het gaat om te onderzoeken of een 
verkleining en verzachting van het programma mogelijk is. De 
mogelijkheden om binnen een straal van 500m overdekt te sparten zijn hier 
ruimer en kunnen nader worden onderzocht. 

Daarbij wordt door Antea geconcludeerd dat de huidige infrastructuur in 
Noord al voor een belangrijk deel kan voorzien in een goede en veilige 
bereikbaarheid. Wij hebben dan ook geconcludeerd dat een 
vervolgonderzoek voor deze locatie een reële vervolgstap is . 

In het vervolgtraject willen we samen met de schalen, de stichting 
Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof en de stichting Kindertuin De 
Boterbloem onderzoeken in hoeverre een gezamenlijke groene campus in 
ruimtelijk opzicht mogelijk is. Daaruit moet blijken of en hoe realisatie van 
het scholencluster op deze locatie haalbaar is. Vanwege de ecologische en 
cultuurhistorische waarden vormt een goede omgang met de bestaande 
kwaliteiten van de locatie een belangrijk uitgangspunt. Een specifiek 
'groene' campus zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. Dit in combinatie 
met het zoeken naar efficiënt grondgebruik, inclusief een inpassing van de 
functies van de kinderboerderij, de waterspeelplaats en de kindertuinen op 
de locatie. 

Wat betreft de financiële aspecten hebben we de minimale bouwkosten in 
beeld laten brengen, alsmede de kosten die samenhangen met de opties 
voor een verkleining en verzachting van het programma zeals Nohnik 
adviseert. Dit in de vorm van een menukaart. Aangezien dit voor beide 
locaties geldt is er op dit punt geen vergelijking gemaakt. Ook al weten we 
dat Noord op voorhand duurder zal uitvallen gezien ender andere de 
eigendomspositie, dan nog heeft dat geen impact op de keuze. Eerst moet 
de vraag worden beantwoord of een locatie ruimtelijk wel inpasbaar is en of 
een vervolgonderzoek zinvol is. Pas dan heeft het zin om de financiën 
verder inbeeld te brengen. Voorde locatie Noord kunnen we wel op basis 
van de opgestelde menukaart een financiële verdieping opstellen, zodat dit 
uiteindelijk kan worden meegenomen bij de uiteindelijke beoordeling van de 
haalbaarheid. 

Vervolgproces 

Wij willen met een vervolgonderzoek definitief zieht krijgen of locatie Noord 
een haalbare optie is in ruimtelijk en financieel opzicht. Het kan dus ook zijn 
dat de uiteindelijke conclusie luidt dat een dergelijke optie niet haalbaar 
wordt geacht. Er wordt op dit moment dus nog geen definitieve keuze 
gemaakt. Dit ook in verband met de belofte dat zodra we een keuze voor 
een locatie maken, we dit voorgenomen besluit met uw raad delen. 

3/4 



Datum 
03-11-2020 
Ons kenmerk 
4402082 

Wij hadden reeds een concept-afwegingskader opgesteld ten behoeve van 
een vergelijking van beide locaties op diverse aspecten. Nu locatie Zuid 
afvalt en wij nader onderzoek doen naar de haalbaarheid op locatie Noord 
kan het afwegingskader straks worden toegespitst op de locatie Noord. 
Daarbij kunnen dan alle genoemde aspecten in beeld worden gebracht en 
worden getoetst en kan een weloverwogen besluit worden genomen over 
de uiteindelijke haalbaarheid. 

Relatie met de wijkopgave 
Wat betreft de relatie met het gebiedsproces betrekken wij de uitkomsten 
van dit vervolgonderzoek bij de wijkopgave. Ook andere uitkomsten van 
rapporten en onderzoeken, zoals het onderzoek naar de buurt- en 
winkelcentra, nemen we hierin mee. Daarmee wordt de koppeling gelegd 
tussen de haalbaarheid van een gezamenlijke centrale locatie voor de 
schalen en de andere thema's die in de wijk speien. 

Eerder is al aangegeven dat in dit proces de effecten van COVID-19 
merkbaar zijn geweest. Waar we eind februari nog met de direct 
omwonenden een wandeling hebben gemaakt om input op te halen voor de 
massastudie, was korte tijd later een andere werkelijkheid ontstaan. 

Ondertussen hebben we wel meer online instrumenten en middelen om 
bewoners en ondernemers te betrekken. Zo hebben wij onlangs voor de 
wijkopgave een digitaal wijkgesprek gevoerd met de 
bewonersbelangenvereniging BHTD, als een experiment. Wij zetten de 
komende periode in op het kunnen versterken van de (digitale) 
betrokkenheid van belanghebbenden, ook voor deze nieuwe fase. 

Bij het vervolgonderzoek nodigen wij de werkgroepen uit deel te nemen in 
het projectteam om zodoende intensiever betrokken te worden. Ook 
betrekken wij de stadsbouwmeester actief bij het onderzoek om de 
samenhang in en rond de wijk te bewaken. 

Wij gaan ervan uit dat op deze wijze een zorgvuldige afronding kan 
plaatsvinden van een belangrijk proces, niet alleen in het belang van de 
schalen, de kinderboerderij, de kindertuinen, maar ook in het belang van de 
wijk. Wij verwachten uiterlijk 1 maart 2021 het onderzoek te hebben 
afgerond. 

Het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

--· , burgemeester 
ir. M.A. Huijsmans MCA l.b. 

, secretaris 

dr. M. Berger, l.s. 

Bï agen: 
,/ 
e Massastudie Vietnampad van Nohnik 
• Massastudie Kinderboerderij van Nohnik 
• Verkeerskundig onderzoek Antea 
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Luchtfoto van de locatie Vietnampad, bron: Google Earth
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locatie Vietnampad

Luchtfoto van de locatie Vietnampad, bron: Google Earth
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INTRODUCTIE

Het aantal leerlingen is sterk gedaald de afgelopen decennia, waardoor 
er sprake is van leegstand bij de basisscholen. De schoolbesturen 
hebben in 2014 besloten om het aantal basisscholen terug te brengen 
van van 6 naar 3. Daarnaast hebben zij, samen met de gemeente, een 
voorkeur voor een nieuwe gezamenlijke centrale locatie. 
De gemeente Delft heeft twee mogelijke locaties in de wijk Tanthof 
aangewezen en heeft NOHNIK gevraagd om een massastudie te doen 
naar een scholencluster op de volgende locaties:
- Kinderboerderij, kindertuin “de Boterbloem” en waterspeeltuin
- Vietnampad

Belangrijke aandachtspunten bij de massastudie zijn de 
landschappelijke inpassing en natuurinclusief bouwen. Het doel 
van de massastudie is om inzichtelijk te maken wat de ruimtelijke 
gevolgen zijn van een scholencluster op beide locaties.  De 
massastudie maakt een eerlijk vergelijk tussen beide locaties op basis 
van de aangeleverde uitgangspunten en geeft inzicht in ruimtelijke 
oplossingen, aandachtspunten en knelpunten. De modellenstudie 
is nadrukkelijk geen stedenbouwkundig, landschappelijk of 
architectonisch ontwerp. Deze rapportage is bedoeld om de gemeente 
en overige belanghebbenden inzicht te geven in de ruimtelijke 
gevolgen, knelpunten, aandachtspunten, kansen, mogelijkheden en 
onmogelijkheden van het scholencluster op de locatie Vietnampad.
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SAMENVATTING

In deze beeldende rapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de ruimtelijke gevolgen zijn van 
een scholencluster op de locatie Vietnampad op basis van de aangeleverde uitgangspunten. 
De rapportage is bedoeld om de gemeente en overige belanghebbenden inzicht te geven 
in de ruimtelijke gevolgen, knelpunten, aandachtspunten, kansen, mogelijkheden en 
onmogelijkheden van het scholencluster op de locatie. Deze rapportage doet geen uitspraak 
over of het scholencluster wel of niet op de locatie moet of zal komen.

In de ruimtelijke analyse wordt ingegaan op het ontstaan en de ruimtelijke kenmerken 
van de wijk Tanthof en wordt ingezoomd op de studielocatie zelf. Hierin is aandacht voor 
de historische ontwikkeling, de huidige ruimtelijke kenmerken en de ontsluitingen en 
verbindingen van de wijk. Het beeldverslag van een rondwandeling met omwonenden 
laat zien hoe de locatie als woonomgeving wordt ervaren. De landschappelijke en 
stedenbouwkundige studie laat zien welke kenmerken van belang zijn voor houvast en als 
uitgangspunten bij de modellenstudie.

Het hoofdstuk ‘Programma van eisen’ geeft een overzicht van alle programma-onderdelen 
van het scholencluster. Dit programma van eisen vormt het uitgangspunt voor de 
modellenstudie. Omdat de landschappelijke inpassing en natuurinclusief bouwen belangrijke 
aandachtspunten zijn is dit een belangrijk onderdeel van het programma van eisen. 

Op basis van de analyse, uitgangspunten en opgaven zijn diverse modellen onderzocht  en 
is gebleken dat het gevraagde programma fors is ten opzichte van de beschikbare kavel. 
Daarom zijn er ook modellen onderzocht waarbij programma-onderdelen elders in de wijk 
worden gerealiseerd. Dit heeft geleid tot drie modellen die een goed beeld geven van de 
mogelijkheden, aandachtspunten, knelpunten en ruimtelijke impact op de locatie en zijn 
omgeving. De modellenstudie is nadrukkelijk geen stedenbouwkundig, landschappelijk of 
architectonisch ontwerp. 

In het onderdeel ‘Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing’ staan diverse 
mogelijkheden voor een betere landschappelijke inpassing met mogelijkheden voor 
ruimtebesparing in het gebouw en terrein, mogelijkheden om het bouwvolume te verzachten 
en mogelijkheden voor een natuurinclusieve inpassing. 

Het advies is om te zoeken naar mogelijkheden om het programma te verkleinen, door 
bijvoorbeeld  functies elders in de wijk te huisvesten en het aantal parkeerplaatsen te 
verminderen. Of dit mogelijk is zal moeten worden onderzocht door de gemeente. Daarnaast 
zou het interessant zijn om te onderzoeken of er ondergronds zou kunnen worden gebouwd 
en wordt geadviseerd om middels vormgeving en natuurinclusieve inpassing de impact van 
het gebouwvolume op de omgeving te verzachten.
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In deze ruimtelijke analyse gaan we in op het 
ontstaan en de ruimtelijke kenmerken van 
de wijk Tanthof. In het volgende onderdeel 
wordt meer ingezoomd op de studielocatie 
zelf. 

De wijk Tanthof ligt in het zuiden van de 
stad Delft en grenst aan het landschap 
van het Midden-Delfland; een open en 
groen veengebied dat door steden wordt 
omringd. Tanthof kent twee delen, Tanthof-

Oost en Tanthof-West, en karakteriseert 
zich voornamelijk door laagbouw. De wijk 
werd gefaseerd gebouwd vanaf de jaren ’70. 
Gestart werd met de bouw van Tanthof-Oost 
en vervolgens Tanthof-West in de jaren ’80.

Van veengebied naar woonwijk
Voordat de wijk werd gebouwd 
was het gebied een open en groen 
veenontginningsgebied met kenmerkende 
smalle slagenverkaveling en boerderijen 

RUIMTELIJKE 
ANALYSE
WIJKNIVEAU
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aan een lint. De boerderijen lagen zowel 
direct aan het lint als op een kleine afstand 
daarvan. De veenpolder had de naam 
Abtwouder polder en het bebouwingslint is 
nog steeds herkenbaar als de Abtswoude. 
De naam Tanthof is ontleend aan de kade 
(lage dijk) die ten westen van de wijk 
liep, genaamd ‘Tanthofse dijk’. De kade is 
ook in het huidige landschap nog deels 
herkenbaar. De kade vormde een belangrijk 
landschapselement in het landschap van de 

veenontginning. Daarnaast vormt de meer 
natuurlijke landschappelijke structuur van 
de stroomruggen van veenstroompjes een 
kenmerkend element in het gebied. De wijk 
was ten tijde van het ontwerp en de aanleg 
zeer vernieuwend. Kenmerkend zijn de 
kleinschalige structuren van woonerven en 
de voorzieningenclusters in de wijk.

Overzicht van de wijk met de locatie Vietnampad omcirkeld



14

HISTORISCHE ONTWIKKELING
VAN VEENGEBIED NA AR WOONWIJK

1815

1850
Bron: www.topotijdreis.nl
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HISTORISCHE ONTWIKKELING

1900

1930
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1970

1982
Bron: www.topotijdreis.nl
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De ruimtelijke kenmerken van Tanthof in de huidige 
situatie  
Het oostelijk en westelijk deel van Tanthof worden van elkaar 
gescheiden door het historische lint Abtswoude. De enige 
ruimtelijke verbinding tussen de delen wordt gevormd door 
verbindingen voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. 
Het lint Abtswoude vormt de ruggengraat van de wijk en is 
in het ontwerp van de woonwijk gerespecteerd en behouden 
als dragende structuur. Kenmerkend is het groene karakter, 
de slootjes, wilgenbeplanting en de boeren-erven met enkele 
oude boerderijen aan het lint die deels nog bestaan. Rond 
sommige erven is de verkaveling van het landschap van de 
veenontginning nog duidelijk zichtbaar door de kleinschalig 
graspercelen die als eilandjes omgeven door sloten in het 
gebied liggen. 
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Historisch lint Abtswoude met nog herkenbare erfstructuur
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Landschappelijke ondergrond herkenbaar slagenlandschap en stroomrug
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Het verkavelingspatroon met lange smalle strokenverkaveling 
en sloten vormde ook voor de rest van de wijk een belangrijk 
uitgangspunt. De sloten zijn nog op meerdere plekken 
zichtbaar en liggen deels parallel aan de wegen en wijk-
groenstructuren. Daarnaast is ook het patroon van de 
stroomrug nog herkenbaar in de wijk, in de vorm van een 
lange slingerende groenstructuur die door beide delen 
van de wijk van zuid-west naar noord-oost loopt. Via deze 
groenstructuur kunnen ook routes richting het noorden en 
centrum van de stad worden bereikt. 
Een andere dragende groenstructuur wordt gevormd door 
het landschap van Midden-Delfland dat langs de Abtswoude 
vanuit het grote open landschap in het zuiden tot in het 
hart van de wijk komt. Dit zorgt ervoor dat groengebieden 
van verschillende schaalniveaus in de wijk voorkomen en 
aaneengeregen worden, waardoor de wijk een zeer groen 
karakter heeft. 
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De beide delen van Tanthof verschillen in opzet duidelijk van 
elkaar. Het eerst aangelegde deel, Tanthof-Oost, kenmerkt 
zich door diverse woonbuurten van kleinschalige opzet. 
Binnen de woonbuurten vind je kleine korte straten die veelal 
op een woonerf eindigen. Tanthof-West is iets grootschaliger 
in de stedenbouwkundige opzet. De typologie van woon-
erven komt ook hier deels voor, maar een patroon van lange 
rechte straten met daarlangs de bebouwing is de meest 
dominante typologie. Over de gehele wijk gezien komt er 
in Tanthof een veelheid aan verschillende woningtypen 
voor met een mix van architectuurstijlen. De bouwhoogte 
in beide delen van de wijk is redelijk eenduidig met veelal 
twee lagen met een kap of plaatselijk drie lagen. Hogere 
bebouwing is uitzonderlijk voor de wijk en komt alleen voor 
in de vorm van kantoorpanden aan de Kruithuisweg en een 
appartementengebouw in het zuiden van de wijk aan de 
Abtswoude.
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Dragende groenstructuur langs lint van groot naar klein - verweving stad en land
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WEST

Ontsluiting en verbindingen van Tanthof in de huidige 
situatie
De verschillen tussen oost en west komen ook in de 
ontsluiting terug. Tanthof-Oost heeft een auto-ontsluiting in 
de vorm van ‘inprikkers’ die vanuit de randen van de wijk de 
diverse buurten ontsluiten. Een doorgaande autoverbinding 
is er niet. In Tanthof-West is juist een rondweg voor auto’s 
aangelegd die als een lus door de wijk heen gaat. Het lint 
Abtswoude is niet in gebruik als hoofdontsluiting. Door het 
krappe profiel is de weg daar niet voor geschikt. Wel wordt 
de route voor sluipverkeer gebruikt. 
Tanthof is goed ontsloten voor het openbaar vervoer. In Oost 
is dit een busbaan die uiteindelijk de Abtswoude oversteekt 
en bij het tramstation in West stopt. Vanaf dit tramstation 
leidt een tramlijn door West richting het noorden van de stad. 
Voor beide wijkdelen geldt ten slotte dat er een zeer fijnmazig 
netwerk van fiets- en wandelpaden te vinden is. Dit netwerk 
ontsluit alle woonbuurten binnen de wijkdelen, maar verbindt 
ook de beide wijkdelen op meerdere plekken met elkaar.
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OOST

Oost en west herkenbare stedenbouwkundige structuren
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HOOFDONTSLUITING
AUTOVERKEER

Hoofdontsluiting autoverkeer
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HOOFDONTSLUITING
OPENBA AR VERVOER (TRAM EN BUS)

Hoofdontsluiting tram (gestippeld) en bus
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Vanuit de hiervoor beschreven brede analyse 
van de wijk als geheel zoomen we nu in op 
de specifieke locatie van de massastudie 
voor het Vietnampad. Basis hiervoor is een 
rondwandeling met omwonenden geweest 
die tijdens de wandeling de kwaliteiten en 
aandachtspunten van de locatie hebben 
benoemd. Dit gaat dus met name in op hoe 
de locatie als woonomgeving wordt ervaren. 
Door middel van foto’s doen we verslag van 
de elementen en kenmerken van de locatie 

die door bewoners gewaardeerd worden. 
Deze elementen worden gemarkeerd 
met een ‘+’. Daarnaast laten we zien welke 
elementen bewoners als aandachtspunten 
of non-kwaliteiten zien. Deze elementen zijn 
gewaardeerd met een ‘!’. Deze analyse omvat 
de gehele input zoals door de bewoners 
meegeven tijdens de wandeling. Dat wil 
niet zeggen dat de lijst uitputtend is, maar 
desalniettemin geeft de input een zeer 
compleet beeld.

RUIMTELIJKE 
ANALYSE
LOCATIE-NIVEAU
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Input door omwonenden na rondwandeling
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+ multifunctioneel park voor 
verschillende mensen en clubs +

+ lucht en ruimte +

+ structuur van de wijk van grof naar fijn +

+ openheid, onderdeel ‘groene vinger’ 
Midden Delfland +

INGEBRACHTE KWALITEITEN HUIDIGE SITUATIE 
EN A ANDACHTSPUNTEN (KORT BEELDVERSLAG)
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+ laagdrempelige (gratis) voorzieningen in het groen +

+ plek van ontmoeting en verbinding, voor jong en oud +

+ uitloopgebied voor de stad +

+ toegankelijkheid buitengebied via paden +

INGEBRACHTE KWALITEITEN HUIDIGE SITUATIE 
EN A ANDACHTSPUNTEN (KORT BEELDVERSLAG)
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+ koe in de wijk +

+ biodiversiteit en natuur +

+ stadsecologie waardevol voor hele wijk +
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+ boerderijterp (archeologie) in lus tram? +

+ nu relatief rustig qua verkeer (huidige situatie) +
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+ historisch lint met erven +

! lage ligging park-deel (wateroverlast), noodzaak waterberging !
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! rol HOV-baan in de toekomst (past niet met autoverkeer) !

! sluipverkeer bij openstellen busbaan voor autoverkeer !

! verkeersdruk Abtswoude !

! hoe kom je van oost naar west !
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! wat gebeurt er met groene plekken in relatie tot parkeren !

! breedte straatprofielen (woonstraten) in relatie 
tot ontsluiting locatie !

! verkeersdruk en parkeerdruk !
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! veiligheid fietsers en voetgangers i.r.t. toekomstig verkeer !

! ruimtebeslag, gevolgen van concentratie alle scholen 
op één plek !
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Kwaliteiten:

• structuur van de wijk van grof naar fijn
• laagdrempelige (gratis) voorzieningen in 

het groen
• biodiversiteit en natuur
• koe in de wijk
• multifunctioneel park voor verschillende 

mensen en clubs
• plek van ontmoeting en verbinding, voor 

jong en oud
• openheid, onderdeel ‘groene vinger’ Mid-

den Delfland, breed gedragen
• toegankelijkheid buitengebied via paden
• uitloopgebied voor de stad
• boerderijterp (archeologie) in lus tram?
• stadsecologie waardevol voor hele wijk
• nu relatief rustig qua verkeer (huidige 

situatie)
• lucht en ruimte

Aandachtspunten:

• lage ligging park-deel (wateroverlast)
• verkeersdruk
• parkeerdruk
• rol HOV-baan in de toekomst (past niet 

met autoverkeer)
• wateroverlast en noodzaak waterberging
• breedte straatprofielen (woonstraten) in 

relatie tot ontsluiting locatie
• archeologische waarde?
• ruimtebeslag t.o.v. locatie
• oorspronkelijke stedenbouwkundige plan 

(Sjoerd Kuipers)
• gevolgen van concentratie alle scholen op 

één plek
• sluipverkeer bij openstellen busbaan voor 

autoverkeer
• hoe kom je van oost naar west?
• verkeersdruk Abtswoude
• veiligheid fietsers en voetgangers 
• wat gebeurt er met groene plekken in 

relatie tot parkeren?

SAMENVATTING KWALITEITEN EN A ANDACHTSPUNTEN 
VANUIT RONDWANDELING VIETNAMPAD
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LANDSCHAPPELIJKE EN 
STEDENBOUWKUNDIGE STUDIE

Ingezoomde kaart van de wijk met daarop gestippeld het plangebied van de locatie Vietnampad
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De derde stap in de analyse is een landschappelijke en 
stedenbouwkundige analyse, ingezoomd op de locatie. Hierin 
benoemen we de huidige kenmerken van de locatie. We 
sluiten dit onderdeel vervolgens af met een overzicht van 
de belangrijkste landschappelijke en stedenbouwkundige 
elementen van de locatie die input en houvast geven voor de 
modellenstudie. 

De locatie ligt in het zuiden van de wijk, in de nabijheid van 
het lint Abtswoude. Kenmerkend is de ervaring van een 
grote mate van openheid, rust, ruimte en een sterk groen en 
landschappelijk karakter. Dit wordt versterkt door de leesbare 
verkaveling van de veenontginning die is aangezet met sloten 
en bomenrijen. Daarnaast is het lint Abtswoude, met nog 
zichtbaar enkele erven en boerderijen een ruimtelijke drager 
aan de oostrand van de locatie. 
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FUNCTIES

Op en rond de locatie past het huidige 
ruimtegebruik naadloos bij het 
landschappelijke karakter. In de park-achtige 
omgeving is ruimte voor natuur, water, 
wandelen, water en ontspanning. Daarnaast 
liggen in het oostelijke deel van de locatie 
sportvelden. Vanuit het parkachtige deel 
leidt een wandelroute (‘koeienpad’) richting 
het zuiden, naar het open landschap. Dit pad 
wordt door de boerderij direct ten noord-
oosten van de locatie gebruikt om de koeien 

naar de wei te brengen, alsmede ook door 
wandelaars. Via deze wandelroute ligt het 
landschap van Midden-Delfland binnen 
handbereik. 
In het westelijk deel van de locatie ligt het 
tram/busstation. Hier komt de busbaan 
vanuit het oosten aan die door het 
parkgebied loopt en eindigt ter hoogte 
van de keerlus van de tram. Het station 
zelf is ruim opgezet en kenmerkt zich door 
veel verharding. De keerlus van de tram 

Diversiteit aan functies rondom de locatie



43

park en natuur buitengebied / agrarisch

sport openbaar vervoer

ligt juist in het groen en slingert rond een 
kenmerkende groep bomen heen. 
De locatie kan momenteel niet worden 
doorkruist door autoverkeer omdat hier in 
de oorspronkelijke opzet van de wijk niet in 
was voorzien. Het autoverkeer kan vanuit de 
woonstraten tot bijna aan de rand van de 
locatie komen. Deze straten hebben een smal 
profiel en passen binnen de kleinschalige 
opzet van de wijk. Langs de straten komen 

kleine clusters van parkeervakken voor. 
Fietsers en voetgangers kunnen de locatie 
wel doorkruisen en hebben hiervoor 
meerdere routes tot hun beschikking. Deze 
lopen zowel in oost-west als noord-zuid 
richting. 
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BEREIKBA ARHEID 
OPENBA AR VERVOER

Bereikbaarheid locatie tram (rood) en bus (paars)
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BEREIKBA ARHEID 
AUTO EN PARKEREN

Bereikbaarheid van de locatie met de auto
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BEREIKBA ARHEID 
FIETSERS

Bereikbaarheid locatie met de fiets
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BEREIKBA ARHEID 
VOETGANGERS

Bereikbaarheid van de locatie als voetganger
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MASSA EN RUIMTE

De openheid van de locatie
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beslotenheid (massa)

openheid (ruimte)

openheid (ruimte)
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ZICHTRELATIES

De openheid van de locatie is niet alleen in het midden van de plek goed beleefbaar, maar ook 
vanaf de randen. Vanuit de woningen is direct zicht op de plek en worden lange zichtlijnen het 
gebied in geboden. De bomenrijen die in oost-westrichting het gebied doorkruisen filteren dit 
zicht enigszins. Opvallend is dat vanaf ver weg de locatie goed zichtbaar is, met zichten vanaf 
soms wel ruim 200 meter. 

Zichtlijnen vanaf en richting de locatie
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direct zicht

direct zicht

direct zicht
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RUIMTELIJKE HOOFDSTRUCTUUR

lint Abtswoude met erven

dragende groenstructuren

slotenstructuur en open weides

besloten boomstructuur rond lus

nabijheid en zicht bebouwing

Samengevat zijn de volgende kenmerken van 
belang voor houvast en als uitgangspunten 
bij de modellenstudie.

• lint Abtswoude als dragende structuur 
met erven en boerderijen;

• leesbare dragende landschapsstructuur 
van strokenverkaveling met kenmerkende 
rechte strokenverkaveling, sloten en 
bomenrijen;

• openheid en groene karakter van het 
gebied;

• mix van functies in het gebied binnen de 
parkachtige sfeer;

• de nabijheid van de bebouwing en de 
directe zichtrelaties vanuit woningen naar 
het gebied.

• het volwassen bomencluster in de 
tramlus
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Belangrijke kenmerken van de locatie





PROGRAMMA 
VAN EISEN
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Als uitgangspunt voor de massastudie is de uitdrukkelijke wens meegegeven om 
natuurinclusief te bouwen. Om duidelijk te maken hoe dit in de massastudie is meegenomen, 
omschrijven we hieronder in het kort een definitie die is aangehouden bij het uitvoeren van 
de studie. Omdat deze definitie invloed heeft op de wijze waarop je tegen een massa op deze 
plek aan kijkt, zien we het als een sturende factor en onderdeel van het programma van eisen. 

Natuurinclusief bouwen valt vanuit onze visie uiteen in twee belangrijke elementen: 

NATUURINCLUSIEF BOUWEN

2. maatregelen en principes op landscappelijk en stedenbouwkundig niveau

1. maatregelen op gebouwniveau
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1 .  MA ATREGELEN EN PRINCIPES OP GEBOUWNIVEAU 
Hieronder verstaan we de meer bekende en gangbare maatregelen voor natuurinclusief 
bouwen. Denk hierbij aan het installeren van nestvoorzieningen in de gevel van een gebouw, 
groene daken en/of gevels, het creëren van schuil- en overwinteringsplekken voor dieren etc. 
Deze maatregelen vinden direct op, in of aan het gebouw plaats. 
Alhoewel een groene gevel ruimtelijk wel een effect heeft, hebben de andere genoemde 
voorbeelden van maatregelen niet tot nauwelijks ruimtelijk effect. Ze beïnvloeden de 
omvang of het gezicht van een massa in de omgeving niet.  Dit staat los van de vraag of de 
maatregelen al dan niet moeten worden toegepast. We denken dat, afgezien van het feit dat 
het voor de stedenbouwkundige studie nauwelijks effect heeft, het wel heel waardevol en 
noodzakelijk is deze maatregelen toe te passen in de uitwerking van een gebouw. 

2 . MA ATREGELEN EN PRINCIPES OP 
LANDSCHAPPELIJK EN STEDENBOUWKUNDIG NIVEAU 
Hieronder verstaan we het in beeld brengen en waarderen van de landschappelijke en 
natuurlijke kenmerken van een plek zoals die nu is. Daarbij kijken we welke ruimtelijke 
elementen al aanwezig zijn, denk aan bomenrijen, bossages, waterpartijen, struweelzones, 
weides etc. Door aan de hand van een analyse (zie eerdere hoofdstukken) in beeld te brengen 
welke elementen al aanwezig zijn wordt duidelijk welk ‘vitaal natuurlijk kapitaal’ een plek 
heeft. De precieze ecologische waarden dienen door een deskundige te worden vastgesteld. 
Echter, naast de ecologische waarde van bomenrijen, waterpartijen etc. hebben dergelijke 
elementen ook een grote belevingswaarde en gebruikswaarde voor direct aanwonenden 
en de wijk als geheel. Natuurinclusief bouwen gaat in die zin dan ook verder dan het bieden 
van een habitat voor flora en fauna, maar raakt ook aan een aantrekkelijke en gezonde 
leefomgeving voor bewoners en bezoekers. 
Als het gaat om het omgaan met bestaand vitaal natuurlijk kapitaal, dan heeft dit nadrukkelijk 
wel invloed op de stedenbouwkundige en landschappelijke invulling van een plek met 
nieuwe bebouwing. Denk hierbij aan het inzetten van bestaande landschapselementen 
om een gebouwmassa visueel te verzachten, of aan de functie van groen als buffer tussen 
een nieuwe gebouwmassa en bestaande bebouwing. Een ander voorbeeld is de mate 
waarin bestaand vitaal natuurlijk kapitaal al dan niet behouden kan blijven bij de inpassing 
van een nieuwe gebouwmassa. De aanwezigheid en inzet en / of behoud van bestaande 
landschapselementen beïnvloedt de omvang of het gezicht van een massa in de omgeving 
dus wel.  
Binnen de modellenstudie wordt vanuit deze tweede definitie het meest geredeneerd 
vanwege de te verwachten impact en relatie op de massamodellen en stedenbouwkundige 
en landschappelijke context.
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PROGRAMMA VAN EISEN 
SCHOLENCLUSTER

buitenberging
75 m2

Het aantal leerlingen is sterk gedaald de afgelopen decennia, waardoor er sprake is van 
leegstand bij de basisscholen. De schoolbesturen hebben in 2014 besloten om het aantal 
basisscholen in de wijk terug te brengen van van 6 naar 3. Daarnaast hebben zij, samen 
met de gemeente, een voorkeur voor een nieuwe gezamenlijke centrale locatie. Het nieuwe 
scholencluster bestaat uit de volgende functies:

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

buitenbergingen 

gymzalen

schoolpleinen

parkeerplaatsen auto’s

fietsenstallingen

Uitgangspunt voor het gebouwvolume in de massastudie is het Concept Programma van 
Eisen dat is opgesteld door NoLabel dd. februari 2020. Hierin worden de ruimtelijke en 
functionele uitgangspunten voor het gebouw en de schoolpleinen omschreven. 

Uitgangspunt voor het aantal parkeerplaatsen voor auto’s in de massastudie is de notitie 
verkeer van de Gemeente Delft.

Uitgangspunt voor het aantal fietsparkeerplaatsen in de massastudie is het 
PlanUitwerkingsKader van de gemeente Delft dd. 31 mei 2018. 
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GEBOUW

PARKEREN AUTO’S PARKEREN FIETSEN

SCHOOLPLEIN

school 1
1959 m2*

school 1
600 m2

school 1
600 m2

school 1
600 m2

pw &bso
360 m2

school 2
1959 m2*school 3

1959 m2*

peuterwerk & bso
693 m2

gymzaal
1384 m2

buitenberging
75 m2

124 
parkeerplaatsen auto’s

waarvan 90 kiss & rideplaatsen

693 
parkeerplaatsen fietsen

* waarvan 404 m2 per school gemeenschappelijk
- overige kinderopvang elders in de wijk

oppervlaktes volgens PvE No Label dd. februari 2020

aantallen volgens notitie verkeer gemeente aantallen volgens PUK 
dd. 31 mei 2018
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(geen voorkeur)
In dit model liggen alle functies op een rij. Slechts twee functies grenzen direct aan de 

gemeenschappelijke ruimten. De buitenste functies kunnen gebruik maken van de 
gemeenschappelijke ruimten, maar zullen door een andere school moeten lopen om deze te 

bereiken. 

OPTIE A

(geen voorkeur)
In dit model liggen alle functies rondom een centrale buitenruimte. Slechts twee functies 

grenzen direct aan de gemeenschappelijke ruimten. De buitenste functies kunnen gebruik 
maken van de gemeenschappelijke ruimten, maar zullen door een andere school moeten 

lopen om deze te bereiken. 

OPTIE B

(voorkeur)
In dit model grenzen alle functies aan de gemeenschappelijke ruimten. 

OPTIE C

Er zijn verschillende  manieren om de verschillende functies (school, bso & peuterwerk, 
gemeenschappelijke ruimten) ten opzichte van elkaar te organiseren. Hieronder worden een 
aantal opties benoemd. 

PROGRAMMATISCHE 
UITGANGSPUNTEN GEBOUW EN 
SCHOOLPLEIN
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FUNCTIONALITEIT GEBOUW

OPTIE C1

OPTIE C2

sportvoorziening in schoolgebouw

sportvoorziening elders in de wijk

In het nieuwe scholencluster moeten alle gebruikers een eigen herkenbaar deel van het 
gebouw krijgen met een eigen entree en eigen identiteit. Daarnaast zijn er ruimten die 
gemeenschappelijk worden gebruikt. Deze ruimten moeten zo gesitueerd worden dat 
ze door alle gebruikers eenvoudig kunnen worden gebruikt. De gymzaal moet separaat 
gebruikt kunnen worden. Dit leidt tot een model met een gemeenschappelijk hart met 
rondom de verschillende scholen, BSO & peuterwerk en de gymzaal. Dit model (optie C) is als 
uitgangspunt genomen in de massastudie.

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

algemene ruimten

gymzalen
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GEBOUWPROGRAMMA EN SCHOOLPLEIN OP LOCATIE

Onderstaande afbeelding geeft het volledige programma voor het gebouw en schoolplein op 
de locatie weer. Dit is nog geen massamodel, maar het schema laat puur de omvang van het 
programma in verhouding tot de kavel zien. De kavel inclusief keerlus wordt volledig gebruikt 
en er blijft geen ruimte over voor het inpassen van parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. Om 
de footprint van het gebouw te beperken zal er programma op de verdieping moeten komen.

schoolplein

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

buitenbergingen 

gymzalen

Schematische weergave ruimtebeslag op maaiveld volgens PvE (geen gebouwvorm)

gebouw
(volledige programma op 

begane grond)
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UITGANGSPUNTEN GEBOUWHOOGTE

Omdat de oppervlakte van de kavel beperkt is is het niet haalbaar om een eenlaags-gebouw 
te maken. De scholen hebben vanwege functionaliteit en veiligheid de voorkeur voor 
een schoolgebouw van maximaal twee lagen hoog. Dit sluit ook goed aan op de overige 
bebouwing in de wijk. Daarom is er bij de modellenstudie uitgegaan van een twee-laags 
gebouw met een deel van het schoolprogramma op de verdieping. De verdeling tussen 
programma op de begane grond en verdieping komt uit het Concept Programma van Eisen 
dat is opgesteld door NoLabel dd. februari 2020. 

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

buitenbergingen 

gymzalen

schoolpleinen

b
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p
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GEBOUWPROGRAMMA EN SCHOOLPLEIN 
MET GYMZA AL
Omdat de footprint van het gebouw en daarmee de impact op de omgeving groot blijft 
ten opzichte van de kavel, worden er in de massastudie modellen onderzocht met en 
zonder gymzaal. Onderstaande afbeelding geeft inzicht in de footprint van het programma 
ten opzichte van de kavel, met op de begane grond de gymzaal, peuterwerk & bso, 
buitenbergingen en 50% van de scholen. De overige 50% van de scholen bevindt zich op de 
verdieping. Dit is nog geen massamodel maar laat puur de verhouding tussen programma en 
kavel zien.

gebouw

schoolplein

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

buitenbergingen 

gymzalen

Schematische weergave ruimtebeslag op maaiveld volgens PvE (geen gebouwvorm)
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GEBOUWPROGRAMMA EN SCHOOLPLEIN 
ZONDER GYMZA AL
Indien de gymzaal elders in de wijk komt kan de footprint van het gebouw en de daarmee 
impact op de omgeving worden verkleind. Onderstaande afbeelding geeft inzicht in de 
footprint van het programma met op de begane grond peuterwerk & bso, buitenbergingen 
en 50% van de scholen. De overige 50% van de scholen bevindt zich op de verdieping. Dit is 
nog geen massamodel maar laat puur de verhouding tussen programma en kavel zien.

gebouw
schoolplein

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

buitenbergingen 

gymzalen

Schematische weergave ruimtebeslag op maaiveld volgens PvE (geen gebouwvorm)
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BOUWSTENEN GEBOUW MASSASTUDIE

De verdeling tussen programma op de begane grond en verdieping komt uit het Concept 
Programma van Eisen dat is opgesteld door NoLabel dd. februari 2020. Dit heeft geleid tot de 
volgende bouwstenen voor de massastudie. 

school 1
begane grond: 695 m2 *  
verdieping: 860 m2 *  

* exclusief 404 m2 per school aan algemene voorzieningen 
** er is geen rekening gehouden met vides
*** de gymzalen hebben een dubbele verdiepingshoogte

school 2
begane grond: 826 m2 *  
verdieping: 729 m2 *  

school 3
begane grond: 619 m2 *
verdieping: 939 m2 *  

peuterwerk & bso
begane grond: 693 m2  

algemeen
1212 m2 ** 

gymzaal
1384 m2 ***

buitenbergingen
75 m2 
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UITGANGSPUNTEN GEBOUWSTRUCTUUR

Om een realistisch beeld te geven van een haalbare en functionele gebouwmassa zijn we 
uitgegaan van een gangbare en flexibele gebouwstructuur voor scholen, gebaseerd op een 
stramien van 7,5 meter. Binnen deze gebouwstructuur is het mogelijk om met traditionele 
lokalen en gangen te werken, maar ook met open lokalen en werk- en speelpleinen. 
Daarnaast is het mogelijk om binnen deze structuur voldoende daglicht en uitzicht te 
realiseren. Onderstaande gebouwdiktes zijn als uitgangspunt gebruikt bij het maken van de 
modellenstudie.

gebouwdikte bij dubbelzijdige bebouwing (3 x 7,5 meter)

gebouwdikte bij enkelzijdige bebouwing (2 x 7,5 meter)

7,5 meter lokaal

lokaal

lokaal

voorzieningen

voorzieningen

werk-/speelplein

werk-/speelplein

gang

gang

gang

7,5 meter

7,5 meter

7,5 meter

7,5 meter



68

UITGANGSPUNTEN PARKEERPROGRAMMA KISS & RIDE
LANGSPARKEREN

2.673 m2
520 m2 520 m2

PROGRAMMATISCHE 
UITGANGSPUNTEN PARKEREN

Ten aanzien van het ruimtebeslag voor het programma van parkeervoorzieningen zijn 
eveneens een aantal uitgangspunten gehanteerd. Voor kiss&ride voorzieningen is uitgegaan 
van een voorziening voor kortparkeren in de opstelling van zogeheten langsparkeren / 
fileparkeren. Conform de richtlijnen van het CROW heeft langsparkeren als groot voordeel dat 
dit voor een goede overzichtelijkheid zorgt. Dit past goed bij de hoge intensiteit van verkeer in 
de spits op de kiss & ride. Het ruimtebeslag bij langsparkeren is wel groter dan bij bijvoorbeeld 
haaksparkeren. Echter is allereerst van de meest comfortabele situatie uitgegaan. 
In onderstaand schema wordt weergegeven hoe een dergelijke voorziening eruit zou kunnen 
zien. Hierbij benadrukken we dat de precieze uitwerking heel erg afhangt van de lokale 
context. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de in onderstaand schema getekende bochten 
/ bochtstralen aan weerszijde van de parkeervoorziening niet nodig zijn, omdat wordt 
aangesloten op een bestaande voorziening of een weg. Het benodigde oppervlak wordt dan 
kleiner. 

Naast onderstaande layout zijn ook andere opstellingen zoals haaksparkeren of 
schuinparkeren mogelijk,  maar deze hebben andere ruimtelijke kenmerken en mate van 
overzichtelijkheid. Voor het ruimtebeslag van haaksparkeren zou het ruimtebeslag van de 
parkeervakken op eenzelfde manier worden opgebouwd als in het schema op de pagina 
hiernaast. 
Deze schema’s gaan nog niet in op eventueel dubbelgebruik van parkeervoorzieningen 
voor schoolpleinfuncties of het verdelen van het geschetste oppervlak over meerdere 
voorzieningen. Ook wordt het openlaten van enkele vakken voor bijvoorbeeld groen of bomen 
in onderstaande schema’s nog niet meegenomen.
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De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd om een comfortabele en veilige situatie voor de kiss 
& ride te creëren:
• 90 plekken
• langsparkeren
• per vak 2,5 x 6m
• tussenrijbaan van 2,5m breed
• voetpad/uitstapstrook van 2m breed
• bochtstraal ontsluiting R=6
• uitgaande van éénrichtingsverkeer

520 m2

1.490 m2

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd om een comfortabele en veilige situatie te creëren:
• 34 plekken
• haaksparkeren
• per vak 2,5 x 5,5m
• tussenrijbaan van 6m breed
• rijbaan voetpad/uitstapstrook
• bochtstraal ontsluiting R=6
• uitgaande van tweerichtingsverkeer

1.490 m2

UITGANGSPUNTEN PARKEERPROGRAMMA PARKEREN

Voor het parkeren van het personeel is uitgegaan van haaksparkeren. In tegenstelling tot 
bij de kiss & ride is hier niet voor langsparkeren uitgegaan. Dit omdat we er vanuit gaan dat 
het aantal verkeersbewegingen bij het personeel in de spits veel beperkter zal zijn dan bij de 
kiss&ride. Ook hierbij benadrukken we dat de precieze uitwerking heel erg afhangt van de 
lokale context. Het daadwerkelijk benodigde oppervlak kan daardoor wat kleiner zijn.
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• 651 plekken
• per vak 2 x 0,5m
• tussenpad van 2,5m breed

• 42 plekken
• per vak 2 x 0,5m
• tussenpad van 2,5m breed

1.230 m2

LEERLINGEN

PERSONEEL

95 m2

UITGANGSPUNTEN PARKEERPROGRAMMA FIETSEN

Voor het fietsparkeren is uitgegaan van een comfortabele opstelling waarbij vakken van 50cm 
breed worden gehanteerd als ruimtebeslag. Dit zorgt ervoor dat fietsen met bijvoorbeeld 
kratten ook goed in de stalling kunnen worden geplaatst. Tussen de vakken is rekening 
gehouden met een voldoende ruim pad voor de ontsluiting. Het realiseren van ruimte voor 
groen of bomen is nog niet in onderstaande schema’s opgenomen. De schema’s laten sec het 
ruimtebeslag zien. 
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K&R
90 plekken

Parkeren
34 plekken

Fietsparkeren leerlingen
651 plekken

Fietsparkeren personeel
42 plekken

PARKEERPROGRAMMA T.O.V. LOCATIE
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TOTALE PROGRAMMA OP LOCATIE

K&R
90 plekken

Totale gebouwprogramma 8.029 m2 Programma schoolpleinen 2.160 m2

Parkeren
34 plekken

Fietsparkeren leerlingen
651 plekken

Fietsparkeren personeel
42 plekken
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SAMENVATTING UITGANGSPUNTEN VOOR 
MODELLENSTUDIE

• Uitgangspunt is een tweelaags gebouw;
• Uitgangspunt is een gebouw met een gemeenschappelijk hart met daar omheen de 

verschillende scholen, BSO & peuterwerk en de gymzaal;
• De verschillende scholen, BSO & peuterwerk en de gymzaal hebben elk een eigen entree, 

schoolplein en fietsenstalling;
• Er is geen ruimte voor vides in het gebouw meegenomen;
• De kavel met huidige keerlus van de tram wordt in de modellenstudie meegenomen, 

maar mag niet worden bebouwd. De keerlus is nog tot 2024 in gebruik door HTM. Daarna 
kan deze vervangen worden door een tailtrack;

• Het Iqbal Mashipad wordt opgeschoven en in het verlengde van het ‘koeienpad’ geplaatst. 
Dit gaat ten koste van een deel van de sportvelden; 

• Het overige deel van de sportvelden blijft behouden.





MODELLENSTUDIE
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De locatie die is onderzocht bestaat uit twee kavels:

MODELLENSTUDIE

De keerlus van de tram wordt op termijn vervangen 
door een tailtrack. In de modellenstudie is uitgegaan van 
een tailtrack voor de tram en daar omheen een nieuw 
busstation met twee haltes en mogelijkheid voor draaien 
van de bussen. Er is een weergave gedaan van het globale 
ruimtebeslag. Nadere toets door een deskundige is nodig 
om de voorgestelde indeling voor tram en bus te toetsen 
op haalbaarheid en praktische werkbaarheid. Het is dus 

niet definitief te zeggen of dit kan, daar is extra expertise voor nodig. Er is geen rekening 
gehouden met eventuele specifieke eisen (bijvoorbeeld veiligheid en geluid) met betrekking 
tot de combinatie school en tram(halte). 

Belangrijke studievragen voor de modellenstudie zijn:
• hoe zit de massa in elkaar en hoe groot is het totaal?
• past de massa op de locatie?
• wat wordt de impact van de massa op het groen en de woningen?
• waar wordt de buitenruimte van de school ingepast?
• wat wordt de impact van ontsluiting en parkeren op het groen?
• hoe kan waterberging worden opgelost?
• hoe kan de massa landschappelijk worden ingepast?
• welke mogelijkheden zijn er voor natuurinclusief bouwen?
• wat wordt de impact op verkeers- en parkeerdruk? 

> specialistische studie vereist

Op basis van de analyse, uitgangspunten en opgaven zijn diverse modellen onderzocht  en 
is gebleken dat het gevraagde programma fors is ten opzichte van de beschikbare kavel. 
Daarom zijn er ook modellen onderzocht waarbij de gymzaal en BSO & peuterwerk elders in 
de wijk worden gerealiseerd. Dit heeft geleid tot drie modellen die een goed beeld geven van 
de mogelijkheden, aandachtspunten, knelpunten en ruimtelijke impact op de locatie en zijn 
omgeving. 

De modellen zijn nadrukkelijk geen stedenbouwkundig, landschappelijk of 
architectonisch ontwerp, maar zijn een middel om de impact van een school op deze 
locatie inzichtelijk te kunnen maken, het gesprek hierover te kunnen hebben met 
verschillende belanghebbenden en om afwegingen te kunnen maken.

kavel 1: beschikbare kavel voor gebouw
kavel 2: kavel huidige keerlus tram

12
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MODEL 2 Scholencluster met scholen en bso & 
peuterwerk op locatie 

Gymzaal elders in de wijk

MODEL 1 Scholencluster met scholen, gymzaal 
en bso & peuterwerk op locatie

MODEL 3 Scholencluster met scholen op locatie 

Gymzaal elders in de wijk
Bso & peuterwerk elders in de wijk
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MODEL 1
SCHOLENCLUSTER MET SCHOLEN, GYMZA AL EN BSO & 
PEUTERWERK OP LOCATIE

Bij model 1 zijn alle functies op de locatie 
ondergebracht. Hierbij is bijna de gehele 
oppervlakte van kavel 1 nodig voor het 
programma van het gebouw. Het Iqbal 
Mashipad wordt opgeschoven en in het 
verlengde van het koeienpad geplaatst 
ten koste van een deel van de sportvelden. 
De bebouwing komt op de keerlus en er 
is nauwelijks ruimte voor de inpassing 
van fietsenstallingen en schoolpleinen op 
het maaiveld. De K&R-zone wordt ook als 
schoolplein gebruikt. De bebouwing oogt 
vanuit alle kanten uit de omgeving erg 
massaal. 

Voor beide wijkdelen wordt een parkeer- 
/ kiss & ride-zone gerealiseerd. Er is 
onvoldoende ruimte om het gevraagde 
aantal parkeerplaatsen voor auto’s te 
realiseren.

Dit model heeft een grote ruimtelijke impact 
waarbij er geen optimalisaties zijn om het 
programma compacter in te passen, tenzij 
hier concessies in worden gedaan.   
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school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

algemene ruimten

gymzalen
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schoolplein
3 x 600 m2

buitenruimte BSO
375 m2 op dak

MODEL 1
SCHOLENCLUSTER MET SCHOLEN, GYMZA AL EN BSO & 
PEUTERWERK OP LOCATIE

tailtrack tram

busstation

K&R (70 + 16 plaatsen)

schoolplein

fietsenstalling (690 plaatsen)

gebouw
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UITGANGSPUNTEN
• De keerlus van de tram verdwijnt en wordt vervangen door een tailtrack.
• Kavel 2 met de keerlus wordt niet bebouwd, maar kan wel gebruikt worden als schoolplein of K&R-zone.
• Er wordt uitgegaan van maximaal twee bouwlagen.
• Er is en blijft geen autoverbinding tussen beide wijkdelen. 
• Geen ondergrondse bebouwing.
• De K&R-zone kan buiten haal- en brengtijden worden gebruikt als schoolplein.

KNELPUNTEN / AANDACHTSPUNTEN / ONMOGELIJKHEDEN / GEVOLGEN
• Voorstel alleen mogelijk als keerlus kan worden bebouwd.
• Omdat de keerlus van de trambaan nog tot 2024 in gebruik is als keerlus kan kavel 2 niet op korte termijn 

bebouwd worden. Daarnaast beschikt deze kavel over een aantal volgroeide bomen en heeft het de voorkeur 
om deze te behouden. Uitgangspunt is dus om kavel 2 niet te bebouwen, maar wel te onderzoeken of deze 
kavel gebruikt kan worden voor parkeren, kiss & ride-zone of schoolplein.  

• De knip in de autoverbinding tussen beiden wijkdelen verschuift waarbij auto’s vanuit Tanthof Oost de 
Abtswoude gaan kruisen.

• Het Iqbal Mashipad moet worden opgeschoven.
• Voorstel gaat uit van reorganisatie van zowel bus- als tramstation.
• Reorganisatie van het bus en tramstation biedt alleen wat meer ruimte voor het buitenruimteprogramma. Er 

ontstaan door de reorganisatie geen extra mogelijkheden of modellen voor de bouwmassa volgens het PvE..
• Het is onmogelijk om het totale gebouwprogramma volgens de funtionele en ruimtelijke wensen van het 

programma van eisen op kavel 1 in te passen.
• Langs de busbaan (oostzijde) kan K&R ruimtelijk gezien worden ingepast, hierbij moet wel een aparte rijbaan 

worden gemaakt, direct parkeren vanaf de busbaan lijkt niet wenseljik. Voor nu is er ruimte voor 16 K&R plekken. 
Hiervoor dient wel de sloot weggehaald/opgeschoven te worden. Het is de vraag of dat wel kan. Deze zone 
wordt dan vanaf de busbaan ontsloten.

• Ter plaatse van de oude keerlus van de tram is ruimte voor het tweede K&R terrein (westzijde) met ca 70 
plekken, ontsloten vanaf de Gandhilaan. Om dit te realiseren is ook de groenstrook tussen busstation en de 
sloot nodig. 

• Gevolg is ook dat er een aangesloten grote verharde ruimte ontstaat doordat busstation, tramhalte en K&R 
tegen elkaar aan komen te liggen. Behoud van de grote bomen in de keerlus is dan ook essentieel om het 
geheel enigszins groen te houden. 

• Voor personeelparkeren is geen ruimte meer, dit moet worden opgelost in de K&R zones waardoor de K&R 
aantallen naar beneden gaan. Een andere optie is het verplaatsen van het personeelsparkeren richting de 
bestaande voorzieningen in de wijk.

• Het fietsparkeren rondom het gebouw is zeer krap en onaagenaam ingepast tot dicht bij de gevel (690 stuks)
• Er is op kavel 1 onvoldoende ruimte voor de inpassing van de schoolpleinen. 
• Het uitzicht vanuit het gebouw op de fietsenstallingen is niet fraai.
• Er is geen / weinig ruimte voor natuurinclusieve inpassing op landschappelijk / stedenbouwkundig niveau.

OVERWEGINGEN / KANSEN
• De footprint en het volume van het gebouw zouden verkleind kunnen worden als een deel van het programma 

elders in de wijk wordt gerealiseerd.
• De footprint en het volume van het gebouw zouden verkleind kunnen worden als een deel van het programma 

ondergronds kan worden gerealiseerd.
• De footprint van het gebouw zou verkleind kunnen worden als er hoger dan twee lagen wordt gebouwd. 
• Er zou extra ruimte op het maaiveld kunnen worden gecreeërd als het gebouw op poten zou worden gezet.
• Er zou extra ruimte op het terrein over kunnen blijven als (een deel van) de daken kunnen worden gebruikt als 

speelruimte.
• De sportvelden zouden kunnen worden gebruikt als speelruimte voor de school.
• Bij de uitwerking van het gebouwvolume zou kunnen worden gezocht naar een zachtere vormgeving en 

verfijning die de gebouwmassa kleinschaliger en vriendelijker doet ogen. 
• Het kan een keuze zijn om het halen en brengen met de auto te ontmoedigen door de afstand van de 

parkeerplaatsen tot de entree te vergroten, waardoor er minder K&R-plaatsen hoeven worden gerealiseerd. 
• Door de aanvangstijden van de scholen te spreiden kan het aantal K&R-plaatsen worden verminderd. 
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MODEL 2
SCHOLENCLUSTER MET SCHOLEN EN BSO & 
PEUTERWERK OP LOCATIE 
GYMZA AL ELDERS IN DE WIJK

In model 2 is onderzocht wat de ruimtelijke 
impact is als de gymzaal elders in de wijk 
kan worden gerealiseerd. De impact van 
het gebouw op de omgeving is daardoor 
minder groot dan bij model 1.  Het Iqbal 
Mashipad wordt opgeschoven en in het 
verlengde van het koeienpad geplaatst ten 
koste van een deel van de sportvelden. De 
bebouwing komt dicht op de keerlus en er 
blijft weinig ruimte over voor de inpassing 
van fietsenstallingen en schoolpleinen op 
het maaiveld. De K&R-zone wordt ook als 
schoolplein gebruikt. De bebouwing oogt 
vanuit alle kanten uit de omgeving massaal, 
al wordt door het ontbreken van de gymzaal 
wel meer ‘lucht’ gecreeerd. 

Voor beide wijkdelen wordt een parkeer- 
/ kiss & ridezone gerealiseerd. Er is 
onvoldoende ruimte om het gevraagde 
aantal parkeerplaatsen voor auto’s te 
realiseren binnen de kavels.

Dit model heeft een grote ruimtelijke impact. 
In een vervolgfase zou onderzocht moeten 
worden of de impact van het gebouwvolume 
optisch/visueel verkleind kan worden. 
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school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

algemene ruimten

gymzalen
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MODEL 2
SCHOLENCLUSTER MET SCHOLEN EN BSO & 
PEUTERWERK OP LOCATIE 
GYMZA AL ELDERS IN DE WIJK

tailtrack tram

busstation

K&R (70 + 16 plaatsen)

schoolplein

fietsenstalling (690 plaatsen)

gebouw

schoolplein
3 x 600 m2

buitenruimte BSO
375 m2 op dak
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UITGANGSPUNTEN
• De keerlus van de tram verdwijnt en wordt vervangen door een tailtrack.
• Er wordt uitgegaan van maximaal twee bouwlagen.
• Er is en blijft geen autoverbinding tussen beide wijkdelen. 
• Geen ondergrondse bebouwing.
• De K&R-zone kan buiten haal- en brengtijden worden gebruikt als schoolplein.
• De gymzaal wordt elders in de wijk gerealiseerd.

KNELPUNTEN / AANDACHTSPUNTEN / ONMOGELIJKHEDEN / GEVOLGEN
• Het Iqbal Mashipad moet worden opgeschoven.
• Omdat de keerlus van de trambaan nog tot 2024 in gebruik is als keerlus kan kavel 2 niet op korte termijn 

bebouwd worden. Daarnaast beschikt deze kavel over een aantal volgroeide bomen en heeft het de voorkeur 
om deze te behouden. Uitgangspunt is dus om kavel 2 niet te bebouwen, maar wel te onderzoeken of deze 
kavel gebruikt kan worden voor parkeren, kiss & ride-zone of schoolplein.  

• De knip in de autoverbinding tussen beiden wijkdelen verschuift waarbij auto’s vanuit Tanthof Oost de 
Abtswoude gaan kruisen.

• Voorstel gaat uit van reorganisatie van zowel bus- als tramstation.
• Reorganisatie van het bus en tramstation biedt alleen wat meer ruimte voor het buitenruimteprogramma. Er 

ontstaan door de reorganisatie geen extra mogelijkheden of modellen voor de bouwmassa.
• Langs de busbaan (oostzijde) kan K&R ruimtelijk gezien worden ingepast, hierbij moet wel een aparte rijbaan 

worden gemaakt, direct parkeren vanaf de busbaan lijkt niet wenseljik. Voor nu is er ruimte voor 16 K&R plekken. 
Hiervoor dient wel de sloot weggehaald/opgeschoven te worden. Het is de vraag of dat wel kan. Deze zone 
wordt dan vanaf de busbaan ontsloten.

• Ter plaatse van de oude keerlus van de tram is ruimte voor het tweede K&R terrein (westzijde) met ca 70 
plekken, ontsloten vanaf de Gandhilaan. Om dit te realiseren is ook de groenstrook tussen busstation en de 
sloot nodig. 

• Gevolg is ook dat er een aangesloten grote verharde ruimte ontstaat doordat busstation, tramhalte en K&R 
tegen elkaar aan komen te liggen. Behoud van de grote bomen in de keerlus is dan ook essentieel om het 
geheel enigszins groen te houden. 

• Voor personeelparkeren is geen ruimte meer, dit moet worden opgelost in de K&R zones waardoor de K&R 
aantallen naar beneden gaan, danwel elders in de wijk. 

• Het fietsparkeren rondom het gebouw is krap en onaagenaam ingepast tot dicht op de gevel (690 stuks).
• Er is op kavel 1 weinig ruimte voor de inpassing van de schoolpleinen. 
• Het uitzicht vanuit het gebouw op de fietsenstallingen is niet fraai.
• Er is weinig ruimte voor natuurinclusieve inpassing op landschappelijk / stedenbouwkundig niveau.

OVERWEGINGEN / KANSEN
• De footprint en het volume van het gebouw zouden verkleind kunnen worden als een deel van het programma 

elders in de wijk wordt gerealiseerd.
• De footprint en het volume van het gebouw zouden verkleind kunnen worden als een deel van het programma 

ondergronds kan worden gerealiseerd.
• De footprint van het gebouw zou verkleind kunnen worden als er hoger dan twee lagen wordt gebouwd. 
• Er zou extra ruimte op het maaiveld kunnen worden gecreeërd als het gebouw op poten zou worden gezet.
• Er zou extra ruimte op het terrein over kunnen blijven als (een deel van) de daken kunnen worden gebruikt als 

speelruimte.
• De sportvelden zouden kunnen worden gebruikt als speelruimte voor de school.
• Bij de uitwerking van het gebouwvolume zou kunnen worden gezocht naar een zachtere vormgeving en 

verfijning die de gebouwmassa kleinschaliger en vriendelijker doet ogen. 
• Het kan een keuze zijn om het halen en brengen met de auto te ontmoedigen door de afstand van de 

parkeerplaatsen tot de entree te vergroten, waardoor er minder K&R-plaatsen hoeven worden gerealiseerd. 
• Door de aanvangstijden van de scholen te spreiden kan het aantal K&R-plaatsen worden verminderd. 
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MODEL 3
SCHOLENCLUSTER MET SCHOLEN OP LOCATIE 
GYMZA AL EN BSO & PEUTERWERK ELDERS IN DE WIJK

In model 3 is onderzocht wat de ruimtelijke 
impact is als de gymzaal en de bso & 
peuterwerk elders in de wijk kunnen worden 
gerealiseerd. De impact van het gebouw op 
de omgeving is daardoor minder groot dan 
bij model 1 en 2.  Het Iqbal Mashipad wordt 
opgeschoven en in het verlengde van het 
koeienpad geplaatst ten koste van een deel 
van de sportvelden. De bebouwing komt 
dicht op de keerlus en er blijft weinig ruimte 
over voor de inpassing van fietsenstallingen 
en schoolpleinen op het maaiveld. De K&R-
zone wordt ook als schoolplein gebruikt. De 
bebouwing oogt vanuit alle kanten uit de 
omgeving massaal. 

Voor beide wijkdelen wordt een parkeer- 
/ kiss & ridezone gerealiseerd. Er is 
onvoldoende ruimte om het gevraagde 
aantal parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s 
te realiseren.

Dit model heeft nog steeds een grote 
ruimtelijke impact. In een vervolgfase zou 
onderzocht moeten worden of de impact van 
het gebouwvolume optisch/visueel verkleind 
kan worden. 
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school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

algemene ruimten

gymzalen
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MODEL 3
SCHOLENCLUSTER MET SCHOLEN OP LOCATIE 
GYMZA AL EN BSO & PEUTERWERK ELDERS IN DE WIJK

tailtrack tram

busstation

K&R (70 + 16 plaatsen)

schoolplein

fietsenstalling (690 plaatsen)

gebouw

schoolplein
3 x 600 m2
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UITGANGSPUNTEN
• De keerlus van de tram verdwijnt en wordt vervangen door een tailtrack.
• Er wordt uitgegaan van maximaal twee bouwlagen.
• Er is en blijft geen autoverbinding tussen beide wijkdelen. 
• Geen ondergrondse bebouwing.
• De K&R-zone kan buiten haal- en brengtijden worden gebruikt als schoolplein.
• De gymzaal wordt elders in de wijk gerealiseerd.
• BSO & peuterwerk worden elders in de wijk gerealiseerd.

KNELPUNTEN / AANDACHTSPUNTEN / ONMOGELIJKHEDEN / GEVOLGEN
• Het Iqbal Mashipad moet worden opgeschoven.
• Omdat de keerlus van de trambaan nog tot 2024 in gebruik is als keerlus kan kavel 2 niet op korte termijn 

bebouwd worden. Daarnaast beschikt deze kavel over een aantal volgroeide bomen en heeft het de voorkeur 
om deze te behouden. Uitgangspunt is dus om kavel 2 niet te bebouwen, maar wel te onderzoeken of deze 
kavel gebruikt kan worden voor parkeren, kiss & ride-zone of schoolplein.  

• De knip in de autoverbinding tussen beiden wijkdelen verschuift waarbij auto’s vanuit Tanthof Oost de 
Abtswoude gaan kruisen.

• Voorstel gaat uit van reorganisatie van zowel bus- als tramstation.
• Reorganisatie van het bus en tramstation biedt alleen wat meer ruimte voor het buitenruimteprogramma. Er 

ontstaan door de reorganisatie geen extra mogelijkheden of modellen voor de bouwmassa.
• Langs de busbaan (oostzijde) kan K&R ruimtelijk gezien worden ingepast, hierbij moet wel een aparte rijbaan 

worden gemaakt, direct parkeren vanaf de busbaan lijkt niet wenseljik. Voor nu is er ruimte voor 16 K&R plekken. 
Hiervoor dient wel de sloot weggehaald/opgeschoven te worden. Het is de vraag of dat wel kan. Deze zone 
wordt dan vanaf de busbaan ontsloten.

• Ter plaatse van de oude keerlus van de tram is ruimte voor het tweede K&R terrein (westzijde) met ca 70 
plekken, ontsloten vanaf de Gandhilaan. Om dit te realiseren is ook de groenstrook tussen busstation en de 
sloot nodig. 

• Gevolg is ook dat er een aangesloten grote verharde ruimte ontstaat doordat busstation, tramhalte en K&R 
tegen elkaar aan komen te liggen. Behoud van de grote bomen in de keerlus is dan ook essentieel om het 
geheel enigszins groen te houden. 

• Voor personeelparkeren is geen ruimte meer, dit moet worden opgelost in de K&R zones waardoor de K&R 
aantallen naar beneden gaan, of elders in de wijk.

• Het fietsparkeren rondom het gebouw is krap en onaagenaam inpast, veelal tot dicht op de gevel (690 stuks).
• Er is op kavel 1 weinig ruimte voor de inpassing van de schoolpleinen. 
• Het uitzicht vanuit het gebouw op de fietsenstallingen is niet fraai.
• Er is iets meer (beperkt) ruimte voor natuurinclusieve inpassing op landschappelijk / stedenbouwkundig niveau.

OVERWEGINGEN / KANSEN
• De footprint en het volume van het gebouw zouden verkleind kunnen worden als een deel van het programma 

elders in de wijk wordt gerealiseerd.
• De footprint en het volume van het gebouw zouden verkleind kunnen worden als een deel van het programma 

ondergronds kan worden gerealiseerd.
• De footprint van het gebouw zou verkleind kunnen worden als er hoger dan twee lagen wordt gebouwd. 
• Er zou extra ruimte op het maaiveld kunnen worden gecreeërd als het gebouw op poten zou worden gezet.
• Er zou extra ruimte op het terrein over kunnen blijven als (een deel van) de daken kunnen worden gebruikt als 

speelruimte.
• De sportvelden zouden kunnen worden gebruikt als speelruimte voor de school.
• Bij de uitwerking van het gebouwvolume zou kunnen worden gezocht naar een zachtere vormgeving en 

verfijning die de gebouwmassa kleinschaliger en vriendelijker doet ogen. 
• Het kan een keuze zijn om het halen en brengen met de auto te ontmoedigen door de afstand van de 

parkeerplaatsen tot de entree te vergroten, waardoor er minder K&R-plaatsen hoeven worden gerealiseerd. 
• Door de aanvangstijden van de scholen te spreiden kan het aantal K&R-plaatsen worden verminderd. 





LANDSCHAPPELIJKE EN 
STEDENBOUWKUNDIGE 

INPASSING
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LANDSCHAPPELIJKE EN 
STEDENBOUWKUNDIGE 
INPASSING

RUIMTEBESPARING GEBOUW
- programma elders 

- verkleining programma 

- ondergronds bouwen

- gebouw optillen

- hoger bouwvolume

RUIMTEBESPARING TERREIN
- minder parkeerplaatsen

- minder fietsenstallingen

- dubbelgebruik functies 

VERZACHTEN BOUWVOLUME
- geleding

- kappen

- afrondingen

- terugleggen verdieping

- benutten landschapselementen

NATUURINCLUSIEVE INPASSING
- inpassen in het groen 

- bekleden met groen

De modellenstudie laat knelpunten, aandachtspunten, (on)mogelijkheden en gevolgen zien. 
Daarnaast worden kansen en overwegingen benoemd. In dit hoofdstuk laten we zien wat 
deze kansen en overwegingen kunnen opleveren voor een betere landschappelijke inpassing. 
We presenteren een toolbox met diverse gereedschappen voor een betere landschappelijke 
inpassing met mogelijkheden voor ruimtebesparing in het gebouw en terrein, mogelijkheden 
om het bouwvolume te verzachten en mogelijkheden voor een natuurinclusieve inpassing. 

Om de meest optimale situatie te kunnen laten zien gaan we uit van het model met het 
minimale gebouwprogramma (model 3). 
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TOOLBOX VOOR LANDSCHAPPELIJKE EN 
STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING
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Model 1 laat zien dat de locatie te klein 
is om het volledige gebouwprogramma 
in twee lagen op kavel 1 te realiseren. 
Daarom zou overwogen kunnen worden 
om een deel van het programma 
elders te realiseren. De scholen hebben 
aangegeven dat het niet haalbaar is 
om één van de scholen elders in de 
wijk te plaatsen. De gymzaal en BSO & 
peuterwerk zouden wel op een andere 
locatie in de wijk kunnen worden 
gerealiseerd. Ook al heeft dit geen 
voorkeur. Model 2 laat zien wat het 
gebouwvolume is als de gymzaal elders 
in de wijk komt. Model 3 laat zien wat de 
ruimtelijke impact is als zowel de gymzaal 
als de BSO & peuterwijk elders in de wijk 
worden gerealiseerd.  

PROGRAMMA ELDERS

RUIMTEBESPARING GEBOUW
AFWEGINGEN
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Om de massa van het gebouwvolume te 
verkleinen zou kunnen worden onderzocht 
of het mogelijk is om bepaalde programma-
onderdelen te verkleinen. De oppervlaktes 
van de scholen zijn gekoppeld aan 
leerlingenaantallen en budgetten. Het 
bruto vloeroppervlak van de scholen kan 
niet zomaar verkleind worden. Voor de 
sportfunctie is uitgegaan van een  
sportzaal (dubbele gymzaal te scheiden met 
zakwand) met een veld van 22x28m en een 

uitloop aan alle zijden van 2 meter (brutoveld: 
26x32m, PvE No Label). Er zou onderzocht 
kunnen worden of het mogelijk is om een 
enkele gymzaal of gymlokalen te realiseren 
in plaats van een sportzaal. Hiermee wordt 
de afmeting van de sportfunctie aanzienlijk 
kleiner. Dit heeft gevolgen voor het mogelijke 
gebruik van de sportvoorzieningen.  
Of de BSO & peuterwerk zouden kunnen 
worden verkleind is niet bekend.  

VERKLEINING 
PROGRAMMA

Afmetingen sportvoorzieningen volgens KVLO Handboek 
huisvesting bewegingsonderwijs 2019
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Door het gebouw op te tillen zou extra 
ruimte kunnen worden gecreeerd op het 
maaiveld om bijvoorbeeld schoolpleinen, 
fietsenstallingen of parkeerplaatsen 
te realiseren. Nadeel hiervan is dat het 
gebouw hoger wordt en de ruimtelijke 
impact van het gebouw op de omgeving 
groter wordt. De inrichting van de 
ruimte onder het gebouw verdient extra 
aandacht om te voorkomen dat dit een 
onaangename plek wordt. Daarnaast 
zullen de bouwkosten van een opgetild 
gebouw hoger zijn dan een gebouw op 
het maaiveld.

GEBOUW 
OPTILLEN

Voorbeeld van een opgetild gebouw met daaronder speelruimte, Vo Trong Nghia Architects

Voorbeeld van een opgetild gebouw met daaronder speelruimte, Henning Larsen
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Basismodel 3

Door het gebouw op te tillen ontstaat er extra ruimte op het maaiveld, maar wordt het 
gebouwvolume hoger
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Door ondergronds te bouwen kan de 
gebouwmassa boven het maaiveld optisch 
verkleind worden. Het meest optimale 
zou zijn om de gymzaal ondergronds te 
realiseren, omdat deze voorziening geen of 
beperkt daglicht nodig heeft. 
Ook zou het mogelijk zijn een deel van de 
school en/of BSO & peuterwerk functies 
ondergronds te realiseren. Deze functies 
hebben echter wel daglicht nodig, waardoor 
er extra ruimte op het maaiveld moet worden 
gereserveerd worden voor het maken van 
een patio. 
Een andere functie die ondergronds 
zou kunnen is de fietsenstalling. Door 

de fietsenstalling onder het gebouw te 
realiseren blijft er meer ruimte op het 
maaiveld over voor de inpassing van 
de schoolpleinen en groen. Wel heb je 
dan weer meer ruimte nodig voor het 
bereikbaar maken van de fietsenstalling 
middels een hellingbaan. Ondergronds 
bouwen is technisch niet overal mogelijk 
en kan grote financiele gevolgen hebben.  
Het is interessant om te onderzoeken of 
ondergronds bouwen technisch en financieel 
haalbaar is op deze locatie, omdat dit een 
aanzienlijke ruimtebesparing op het maaiveld 
kan opleveren.

ONDERGRONDS 
BOUWEN

Voorbeeld van een verdiepte gymzaal, Karamuk Kuo Architects
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Voorbeeld van ondergrondse BSO ruimte met patio voor daglicht, Dorte Mandrup

Voorbeeld van een ondergrondse fietsenstalling met hellingbaan, wUrck
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De scholen hebben vanwege functionaliteit 
en veiligheid de voorkeur voor een 
schoolgebouw van maximaal twee lagen 
hoog. Dit sluit ook goed aan op de overige 
bebouwing in de wijk. Daarom is er bij 
de modellenstudie uitgegaan van een 
twee-laags gebouw met een deel van het 
schoolprogramma op de verdieping. Om de 
footprint van het gebouw te verkleinen zou 
overwogen kunnen worden om een gebouw 
van drie lagen hoog te maken. Tegelijkertijd 
wordt daarmee het gebouw hoger en 

daarmee ook de impact van het gebouw 
op de omgeving. Het advies is om in dat 
geval slechts een deel van het programma 
op de derde laag te realiseren. Door deze 
derde laag terug te leggen zou de impact 
van de gebouwmassa op de omgeving 
vervolgens weer wat kleiner kunnen worden. 
Er zou onderzocht kunnen worden of het 
mogelijk en gewenst is om een deel van de 
scholen of de BSO & peuterwerk op de derde 
gebouwlaag te realiseren.

HOGER BOUWVOLUME
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Basismodel 3

Door het gebouw drie lagen hoog te maken ontstaat er extra ruimte op het maaiveld. Dit heeft 
gevolgen voor de functionaliteit van de scholen en de impact van het volume op de omgeving. 
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RUIMTEBESPARING TERREIN
AFWEGINGEN

Het gevraagde aantal parkeerplaatsen/K&R 
voor auto’s heeft een enorme impact op de 
omgeving. Door het aantal parkeerplaatsen te 
beperken blijft er aanzienlijk meer ruimte over 
voor groen en overige functies. Het risico van 
het realiseren van minder parkeerplaatsen is 
dat de bestaande parkeerplaatsen in de wijk 
zullen worden benut en overbelast of dat er 
onveilige situaties ontstaan doordat ouders 
hun kinderen langs de weg afzetten. 
Het beleid van de scholen zou kunnen helpen 
om het aantal parkeerplaatsen te reduceren 
door autogebruik te ontmoedigen of 
gespreide aanvangstijden te hanteren. 
Maar om te bepalen of er minder 
parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd 
moet er zicht zijn op wat de impact op 
verkeers- en parkeerdruk gaat worden. 

Hiervoor is een specialistische studie vereist. 
Tot slot heeft ook de parkeer-opstelling 
(langsparkeren of haaksparkeren) effect op 
het ruimtegebruik vs. comfort, zie eerdere 
toelichting bij programma.

MINDER 
PARKEERPLA ATSEN

90 plaatsen
3.715 m2

18 plaatsen
795 m2

36 plaatsen
1.525 m2

54 plaatsen
2.250 m2

72 plaatsen
2.985 m2
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Ook het gevraagde aantal 
fietsparkeerplaatsen heeft een enorme 
impact op de omgeving. Door de omvang 
van de fietsenstallingen te beperken 
blijft er aanzienlijk meer ruimte over 
voor groen en overige functies. Het 
risico van het realiseren van minder 
fietsparkeerplaatsen is dat mensen 
ontmoedigd kunnen worden om met 
de fiets te komen, dat er onveilige 
situaties ontstaan of dat fietsen buiten de 
stallingen worden geparkeerd. 
Om te bepalen of er minder 
fietsparkeerplaatsen kunnen worden 
gerealiseerd moet er zicht zijn op wat de 
impact op verkeers- en fietsparkeerdruk 
gaat worden. Hiervoor is een 
specialistische studie vereist.

MINDER 
FIETSENSTALLINGEN

108 plaatsen
205 m2

216 plaatsen
410 m2

324 plaatsen
615 m2

432 plaatsen
820 m2

540 plaatsen
  1.025 m2

648 plaatsen
1.230 m2
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Door slim gebruik te maken van de 
beschikbare ruimte zou ruimte op het 
maaiveld bespaard kunnen worden. 
Er zijn een aantal functies die geschikt 
zouden kunnen zijn voor dubbelgebruik. 
Zo zou de K&R-zone buiten breng- en 
haaltijden gebruikt kunnen worden als 
schoolplein en zouden de speelvelden tijdens 
schooltijden gebruikt kunnen worden voor 
sport en spelen. Ook de daken zouden 
gebruikt kunnen worden als schoolplein of 
buitenruimte van de BSO & peuterwerk. Dit 
gaat dan wel ten koste van ruimte voor de 
mogelijke plaatsing van zonnepanelen. Of 
dergelijk dubbel ruimtegebruik wenselijk en 
werkbaar is moet worden besproken.  

DUBBELGEBRUIK 
FUNCTIES

Voorbeeld van spelen in het groen, CEBRA Architecure

Voorbeeld van spelen op het dak, Tezuka architects
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Voorbeeld van spelen op K&R-zone, Buro Sant en Co

Voorbeeld van plein boven de fietsenstalling, Cobe
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VERZACHTEN BOUWVOLUME
AFWEGINGEN

Door de massa te laten verspringen wordt 
de lengte van de gevels visueel gebroken. 
Dit kan helpen om het gebouw minder 
massief te laten ogen. 
Verticale hoogteverschillen tussen de 
verschillende bouwdelen kunnen ook 
helpen om de gebouwmassa visueel 
minder massief te laten lijken. Omdat er 
wordt uitgegaan van een gebouwmassa 
van twee lagen is de variatie in 
gebouwhoogte beperkt.

De rechthoekige massa zoals weergegeven in de modellenstudie is geen ontwerp, maar 
een feitelijke weergave van het ruimtelijke en functionele programma van eisen als 
samenhangende en logisch opgebouwde massa. Om ervoor te zorgen dat de massa minder 
massaal en juist vriendelijker oogt zou de massa kleinschaliger vormgegeven kunnen worden. 
Hieronder vind je een aantal voorbeelden van hoe dit zou kunnen. Hoe dit verder uitgewerkt 
wordt is een architectonische ontwerpopgave en maakt geen deel uit van de massastudie.

GELEDING

Bsis model 3
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Horizontale verspringingen om de lengte van de gevel visueel te doorbreken

Horizontale verspringingen om de lengte van de gevel visueel te doorbreken

Horizontale en verticale verspringingen om de lengte van de gevel visueel te doorbreken
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Het toepassen van kappen in plaats 
van een plat dak kan de gebouwmassa 
kleinschaliger doen ogen. Dit sluit tevens 
aan bij de kleinschalige bebouwing in 
de omgeving. Door steilere kappen te 
maken  wordt de gebouwmassa hoger en 
biedt het tegelijkertijd de mogelijkheid 
om hier een deel van het programma in 
onder te brengen. Lage kappen zullen 
alleen hogere ruimten opleveren en 
geen extra oppervlakte. Als er kappen 
worden toegepast kan er op het dak geen 
schoolplein worden gerealiseerd. Ook 
zonnepanelen kunnen dan in beperktere 
mate worden gerealiseerd dan bij een plat 
dak.

K APPEN

Basismodel 3
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Toepassen van functionele kappen. Hiermee kan de goothoogte worden verlaagd, maar wordt 
de nok hoger.  

Toepassen van esthetische kappen, hier past geen extra gebouwprogramma onder 
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Stringio

DP6
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CEBRA Architecture

CEBRA Architecture
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Door de hoeken van de gebouwen af te 
ronden ontstaat een vriendelijker beeld. 
Hoe groter de afrondingen, hoe groter het 
visuele effect, maar hoe meer programma 
er elders teruggeplaatst moet worden 
omdat dit ten koste gaat van bruikbaar 
vloeroppervlak. 

AFRONDINGEN

Basismodel 3
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Gebouwvolume met afgeronde hoeken

Ronde gebouwvolumes met elkaar verbonden
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Voorbeeld van een schoolgebouw met afronde hoeken, GAJ architecten

Voorbeeld van een schoolgebouw met ronde gebouwvolumes en terugliggende verdieping, 
De Zwarte Hond
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De gebouwmassa kan minder massaal ogen 
als de bovenste laag inspringt / terugligt. Het 
terugleggen van een verdieping betekent 
wel dat de oppervlakte die verloren gaat 
elders teruggeplaatst moet worden. Door 
de scholen wordt meer programma op de 

verdieping gevraagd dan op de begane 
grond dus voor modellen waarbij de gymzaal 
en BSO & peuterwerk elders in de wijk 
worden gepositioneerd lijkt dit geen logische 
keuze.

TERUGLEGGEN 
VERDIEPING

Basismodel 3

Gebouwvolume met terugliggende verdieping
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Door landschapselementen zoals bomenrijen, 
waterpartijen en bossingels rond het gebouw 
te plaatsen wordt de stenige aanblik van het 
gebouw verzacht. Dit moet in verbinding 
met- en in aansluiting op de bestaande 
landschapselementen op de locatie gebeuren 
zodat ruimtelijke samenhang ontstaat. 
Dat betekent ondermeer dat dergelijke 
elementen een zekere maat en robuustheid 

nodig hebben om van betekenis te kunnen 
zijn en om als logisch onderdeel van het 
landschap aan te voelen. Denk hierbij aan 
bomen van de tweede of eerste grootte. De 
ruimte die hier voor nodig is (bij een bomenrij 
bv. minimaal 12m brede strook voor de boom 
zelf en voldoende afstand tot de gevel) heeft 
als gevolg dat de massa van het gebouw 
verkleind moet worden.

BENUTTEN 
LANDSCHAPSELEMENTEN

De stenige aanblik van het gebouw kan verzacht worden door inpassing in het groen. Om dit te 
bereiken moet rondom het gebouw voldoende ruimte gereserveerd worden. 
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Voorbeeld van een groene buffer rondom het gebouw, CEBRA Architecture

Voorbeeld van een groene buffer langs / in het gebouw, Zanderroth architekten, Tezuka architects
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Natuurinclusief bouwen is een belangrijk aandachtspunt op deze groene locatie, die 
onderdeel is van de landschappelijke verbinding van de wijk met de natuurlijke omgeving. 
Natuurinclusief bouwen biedt mogelijkheden om diverse ecosysteemdiensten aan te bieden 
voor zowel mens als natuur (bv. lucht, voedsel, biotopen, uitzicht) en kan op verschillende 
manieren worden ingepast. Hieronder worden drie manieren van natuurinclusief bouwen 
omschreven die elk een andere visuele, ruimtelijke en ecologische impact op de omgeving 
hebben.   

NATUURINCLUSIEVE 
INPASSING
AFWEGINGEN

Deze optie gaat niet verder dan het 
‘decoreren’ of bekleden met groen, 
bijvoorbeeld op de gevels en daken, of het 
plaatsen van nestkastjes. Naast positieve 
effecten voor klimaat en duurzaamheid, 
zoals waterberging en koeling helpen 
groene gevels en daken om de uitstraling 
van het gebouw wat te verzachten. Deze 
optie vraagt geen extra ruimtebeslag op 
maaiveldniveau.

Bij inpassing van het gebouw in het groen  
maakt de natuur een integraal deel uit 
van het stedelijke ecosysteem in het ge-
bouw. Voorbeelden zijn een groene buffer 
rondom het gebouw, het in het gebouw 
brengen van groen of het door laten lopen 
van het maaiveld over (een deel van) het 
gebouw heen. Deze optie vraagt extra 
ruimtebeslag op maaiveldniveau en heeft 
mogelijk financiele consequenties.

INPASSEN IN HET 
GROEN BEKLEDEN MET GROEN
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Basismodel 3

Het integreren van landschap en gebouw kost extra ruimte die elders op of aan het 
gebouwvolume teruggeplaatst zal moeten worden

Het ‘bekleden’ van het gebouw met groen kost geen extra ruimte
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Voorbeeld van het bekleden van het gebouw met groene gevels

Voorbeeld van het bekleden van het gebouw met groendak, Vo Trong Nghia
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Voorbeeld van het integreren van gebouw en groen, Studio Marco Vermeulen

Voorbeeld van het integreren van gebouw en groen, Approach Design (ZUP)





CONCLUSIE EN 
ADVIES
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In deze rapportage is inzichtelijk gemaakt wat de ruimtelijke gevolgen zijn van het 
scholencluster op de locatie Vietnampad op basis van de benoemde uitgangspunten. Uit de 
modellenstudie blijkt dat het programma op de locatie fors is. De modellenstudie laat zien 
dat dit deels verminderd kan worden door functies dubbel te gebruiken. In het onderdeel 
‘Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing’ staan diverse mogelijkheden voor een 
betere landschappelijke inpassing met mogelijkheden voor ruimtebesparing in het gebouw 
en terrein, mogelijkheden om het bouwvolume te verzachten en mogelijkheden voor een 
natuurinclusieve inpassing. Om de meest optimale situatie te kunnen laten zien is daarbij 
uitgegaan van het model met het minimale gebouwprogramma (model 3). 

Het advies is om te zoeken naar mogelijkheden om het programma te verkleinen, door 
bijvoorbeeld  functies elders in de wijk te huisvesten en het aantal parkeerplaatsen te 
verminderen. Of dit mogelijk is zal moeten worden onderzocht door de gemeente. Daarnaast 
zou het interessant zijn om te onderzoeken of er ondergronds zou kunnen worden gebouwd. 
Daarnaast adviseren we om middels vormgeving en natuurinclusieve inpassing de impact van 
het gebouwvolume op de omgeving te verzachten.

In het hoofdstuk ‘Lanschappelijke en stedenbouwkundige inpassing’ wordt inzichtelijk 
gemaakt dat middels vormgeving en natuurinclusieve inpassing de impact van het 
gebouwvolume op de omgeving kan worden verzacht. In een eventuele vervolgfase zou dit 
verder uitgewerkt kunnen worden. Daaraan voorafgaand zal er een model moeten worden 
gekozen en zullen de volgende vragen door de gemeente moeten worden beantwoord:

• Is het mogelijk om ondergronds te bouwen?
• Kan er programma elders in de wijk worden gerealiseerd?
• Zijn er gebouwfuncties die verkleind kunnen worden (bijvoorbeeld de gymzaal)?
• Is het mogelijk om minder parkeerplaatsen te realiseren?
• Is het mogelijk om minder fietsparkeerplaatsen te realiseren?
• Is het mogelijk om een deel van de schoolpleinen op het dak te realiseren ?
• Is het gewenst (ruimtelijk en functioneel) om hoger dan twee lagen te bouwen?

De hiernaast weergegeven matrix geeft de gemeente inzicht in de mogelijke afwegingen 
per model. Het kan gebruikt worden als handvat voor discussies en gesprekken tussen de 
betrokken stakeholders. Aan de hand van deze gesprekken kan de matrix worden ingevuld. 
In het onderdeel ‘Lanschappelijke en stedenbouwkundige inpassing’ is zichtbaar wat de 
ruimtelijke impact per onderdeel is. 

CONCLUSIE EN ADVIES
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- hoger bouwvolume

RUIMTEBESPARING TERREIN

- minder parkeerplaatsen
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VERZACHTEN BOUWVOLUME

- geleding

- kappen

- afrondingen
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- benutten landschapselementen

NATUURINCLUSIEVE INPASSING

- inpassen in het groen 

- bekleden met groen
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Luchtfoto van de locatie Kinderboerderij, Kindertuin “de Boterbloem”, waterspeeltuin
bron: Google Earth

INTRODUCTIE

Het aantal leerlingen is sterk gedaald de afgelopen decennia, waardoor 
er sprake is van leegstand bij de basisscholen. De schoolbesturen 
hebben in 2014 besloten om het aantal basisscholen terug te brengen 
van van 6 naar 3. Daarnaast hebben zij, samen met de gemeente, een 
voorkeur voor een nieuwe gezamenlijke centrale locatie. 
De gemeente Delft heeft twee mogelijke locaties in de wijk Tanthof 
aangewezen en heeft NOHNIK gevraagd om een massastudie te doen 
naar een scholencluster op de volgende locaties:
- Kinderboerderij, Kindertuin “de Boterbloem” en waterspeeltuin
- Vietnampad

Belangrijke aandachtspunten bij de massastudie zijn de 
landschappelijke inpassing en natuurinclusief bouwen. Het doel 
van de massastudie is om inzichtelijk te maken wat de ruimtelijke 
gevolgen zijn van een scholencluster op beide locaties.  De 
massastudie maakt een eerlijk vergelijk tussen beide locaties op basis 
van de aangeleverde uitgangspunten en geeft inzicht in ruimtelijke 
oplossingen, aandachtspunten en knelpunten. De modellenstudie 
is nadrukkelijk geen stedenbouwkundig, landschappelijk of 
architectonisch ontwerp. Deze rapportage is bedoeld om de gemeente 
en overige belanghebbenden inzicht te geven in de ruimtelijke 
gevolgen, knelpunten, aandachtspunten, kansen, mogelijkheden en 
onmogelijkheden van het scholencluster op de locatie Kinderboerderij, 
Kindertuin “de Boterbloem”, waterspeeltuin. 

Uit de modellenstudie blijkt dat het programma op de locatie fors 
is. De modellenstudie laat zien dat dit deels verminderd kan worden 
door functies dubbel te gebruiken. In het onderdeel ‘Landschappelijke 
en stedenbouwkundige inpassing’ staan diverse mogelijkheden 
voor een betere landschappelijke inpassing met mogelijkheden 
voor ruimtebesparing in het gebouw en terrein, mogelijkheden 
om het bouwvolume te verzachten en mogelijkheden voor een 
natuurinclusieve inpassing. 



8



9

SAMENVATTING

In deze beeldende rapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de ruimtelijke gevolgen zijn van 
een scholencluster op de locatie Kinderboerderij, Kindertuin “de Boterbloem”, waterspeeltuin 
op basis van de aangeleverde uitgangspunten. De rapportage is bedoeld om de gemeente 
en overige belanghebbenden inzicht te geven in de ruimtelijke gevolgen, knelpunten, 
aandachtspunten, kansen, mogelijkheden en onmogelijkheden van het scholencluster op 
de locatie. Deze rapportage doet geen uitspraak over of het scholencluster wel of niet op de 
locatie moet of zal komen.

In de ruimtelijke analyse wordt ingegaan op het ontstaan en de ruimtelijke kenmerken 
van de wijk Tanthof en wordt ingezoomd op de studielocatie zelf. Hierin is aandacht voor 
de historische ontwikkeling, de huidige ruimtelijke kenmerken en de ontsluitingen en 
verbindingen van de wijk. Het beeldverslag van een rondwandeling met omwonenden 
laat zien hoe de locatie als woonomgeving wordt ervaren. De landschappelijke en 
stedenbouwkundige studie laat zien welke kenmerken van belang zijn voor houvast en als 
uitgangspunten bij de modellenstudie.

Het hoofdstuk ‘Programma van eisen’ geeft een overzicht van alle programma-onderdelen 
van het scholencluster. Dit programma van eisen vormt het uitgangspunt voor de 
modellenstudie. Omdat de landschappelijke inpassing en natuurinclusief bouwen belangrijke 
aandachtspunten zijn is dit een belangrijk onderdeel van het programma van eisen. 

Op basis van de analyse, uitgangspunten en opgaven zijn diverse modellen onderzocht  en 
is gebleken dat het gevraagde programma fors is ten opzichte van de beschikbare kavel. 
Daarom zijn er ook modellen onderzocht waarbij programma-onderdelen elders in de wijk 
worden gerealiseerd. Dit heeft geleid tot drie modellen die een goed beeld geven van de 
mogelijkheden, aandachtspunten, knelpunten en ruimtelijke impact op de locatie en zijn 
omgeving. De modellenstudie is nadrukkelijk geen stedenbouwkundig, landschappelijk of 
architectonisch ontwerp. 

In het onderdeel ‘Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing’ staan diverse 
mogelijkheden voor een betere landschappelijke inpassing met mogelijkheden voor 
ruimtebesparing in het gebouw en terrein, mogelijkheden om het bouwvolume te verzachten 
en mogelijkheden voor een natuurinclusieve inpassing. 

Het advies is om te zoeken naar mogelijkheden om het programma te verkleinen, door 
bijvoorbeeld  functies elders in de wijk te huisvesten en het aantal parkeerplaatsen te 
verminderen. Of dit mogelijk is zal moeten worden onderzocht door de gemeente. Daarnaast 
zou het interessant zijn om te onderzoeken of er ondergronds zou kunnen worden gebouwd 
en wordt geadviseerd om middels vormgeving en natuurinclusieve inpassing de impact van 
het gebouwvolume op de omgeving te verzachten.





RUIMTELIJKE 
ANALYSE
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In deze ruimtelijke analyse gaan we in op het 
ontstaan en de ruimtelijke kenmerken van 
de wijk Tanthof. In het volgende onderdeel 
wordt meer ingezoomd op de studielocatie 
zelf. 

De wijk Tanthof ligt in het zuiden van de 
stad Delft en grenst aan het landschap 
van het Midden-Delfland; een open en 
groen veengebied dat door steden wordt 
omringd. Tanthof kent twee delen, Tanthof-

Oost en Tanthof-West, en karakteriseert 
zich voornamelijk door laagbouw. De wijk 
werd gefaseerd gebouwd vanaf de jaren ’70. 
Gestart werd met de bouw van Tanthof-Oost 
en vervolgens Tanthof-West in de jaren ’80.

Van veengebied naar woonwijk
Voordat de wijk werd gebouwd 
was het gebied een open en groen 
veenontginningsgebied met kenmerkende 
smalle slagenverkaveling en boerderijen 

RUIMTELIJKE 
ANALYSE
WIJKNIVEAU
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aan een lint. De boerderijen lagen zowel 
direct aan het lint als op een kleine afstand 
daarvan. De veenpolder had de naam 
Abtwouder polder en het bebouwingslint is 
nog steeds herkenbaar als de Abtswoude. 
De naam Tanthof is ontleend aan de kade 
(lage dijk) die ten westen van de wijk 
liep, genaamd ‘Tanthofse dijk’. De kade is 
ook in het huidige landschap nog deels 
herkenbaar. De kade vormde een belangrijk 
landschapselement in het landschap van de 

veenontginning. Daarnaast vormt de meer 
natuurlijke landschappelijke structuur van 
de stroomruggen van veenstroompjes een 
kenmerkend element in het gebied. De wijk 
was ten tijde van het ontwerp en de aanleg 
zeer vernieuwend. Kenmerkend zijn de 
kleinschalige structuren van woonerven en 
de voorzieningenclusters in de wijk.

Overzicht van de wijk met de locatie Kinderboerderij, Kindertuin, waterspeeltuin omcirkeld
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HISTORISCHE ONTWIKKELING
VAN VEENGEBIED NA AR WOONWIJK

1815

1850
Bron: www.topotijdreis.nl
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HISTORISCHE ONTWIKKELING

1900

1930
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1970

1982
Bron: www.topotijdreis.nl
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2000

2018
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De ruimtelijke kenmerken van Tanthof in de huidige 
situatie  
Het oostelijk en westelijk deel van Tanthof worden van elkaar 
gescheiden door het historische lint Abtswoude. De enige 
ruimtelijke verbinding tussen de delen wordt gevormd door 
verbindingen voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. 
Het lint Abtswoude vormt de ruggengraat van de wijk en is 
in het ontwerp van de woonwijk gerespecteerd en behouden 
als dragende structuur. Kenmerkend is het groene karakter, 
de slootjes, wilgenbeplanting en de boeren-erven met enkele 
oude boerderijen aan het lint die deels nog bestaan. Rond 
sommige erven is de verkaveling van het landschap van de 
veenontginning nog duidelijk zichtbaar door de kleinschalig 
graspercelen die als eilandjes omgeven door sloten in het 
gebied liggen. 
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Historisch lint Abtswoude met nog herkenbare erfstructuur
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Landschappelijke ondergrond herkenbaar slagenlandschap en stroomrug



21

Het verkavelingspatroon met lange smalle strokenverkaveling 
en sloten vormde ook voor de rest van de wijk een belangrijk 
uitgangspunt. De sloten zijn nog op meerdere plekken 
zichtbaar en liggen deels parallel aan de wegen en wijk-
groenstructuren. Daarnaast is ook het patroon van de 
stroomrug nog herkenbaar in de wijk, in de vorm van een 
lange slingerende groenstructuur die door beide delen 
van de wijk van zuid-west naar noord-oost loopt. Via deze 
groenstructuur kunnen ook routes richting het noorden en 
centrum van de stad worden bereikt. 
Een andere dragende groenstructuur wordt gevormd door 
het landschap van Midden-Delfland dat langs de Abtswoude 
vanuit het grote open landschap in het zuiden tot in het 
hart van de wijk komt. Dit zorgt ervoor dat groengebieden 
van verschillende schaalniveaus in de wijk voorkomen en 
aaneengeregen worden, waardoor de wijk een zeer groen 
karakter heeft. 
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De beide delen van Tanthof verschillen in opzet duidelijk van 
elkaar. Het eerst aangelegde deel, Tanthof-Oost, kenmerkt 
zich door diverse woonbuurten van kleinschalige opzet. 
Binnen de woonbuurten vind je kleine korte straten die veelal 
op een woonerf eindigen. Tanthof-West is iets grootschaliger 
in de stedenbouwkundige opzet. De typologie van woon-
erven komt ook hier deels voor, maar een patroon van lange 
rechte straten met daarlangs de bebouwing is de meest 
dominante typologie. Over de gehele wijk gezien komt er 
in Tanthof een veelheid aan verschillende woningtypen 
voor met een mix van architectuurstijlen. De bouwhoogte 
in beide delen van de wijk is redelijk eenduidig met veelal 
twee lagen met een kap of plaatselijk drie lagen. Hogere 
bebouwing is uitzonderlijk voor de wijk en komt alleen voor 
in de vorm van kantoorpanden aan de Kruithuisweg en een 
appartementengebouw in het zuiden van de wijk aan de 
Abtswoude.
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Dragende groenstructuur langs lint van groot naar klein - verweving stad en land
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WEST

Ontsluiting en verbindingen van Tanthof in de huidige 
situatie
De verschillen tussen oost en west komen ook in de 
ontsluiting terug. Tanthof-Oost heeft een auto-ontsluiting in 
de vorm van ‘inprikkers’ die vanuit de randen van de wijk de 
diverse buurten ontsluiten. Een doorgaande autoverbinding 
is er niet. In Tanthof-West is juist een rondweg voor auto’s 
aangelegd die als een lus door de wijk heen gaat. Het lint 
Abtswoude is niet in gebruik als hoofdontsluiting. Door het 
krappe profiel is de weg daar niet voor geschikt. Wel wordt 
de route voor sluipverkeer gebruikt. 
Tanthof is goed ontsloten voor het openbaar vervoer. In Oost 
is dit een busbaan die uiteindelijk de Abtswoude oversteekt 
en bij het tramstation in West stopt. Vanaf dit tramstation 
leidt een tramlijn door West richting het noorden van de stad. 
Voor beide wijkdelen geldt ten slotte dat er een zeer fijnmazig 
netwerk van fiets- en wandelpaden te vinden is. Dit netwerk 
ontsluit alle woonbuurten binnen de wijkdelen, maar verbindt 
ook de beide wijkdelen op meerdere plekken met elkaar.
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OOST

Oost en west herkenbare stedenbouwkundige structuren
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HOOFDONTSLUITING
AUTOVERKEER

Hoofdontsluiting autoverkeer
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HOOFDONTSLUITING
OPENBA AR VERVOER (TRAM EN BUS)

Hoofdontsluiting tram (gestippeld) en bus
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Vanuit de hiervoor beschreven brede analyse 
van de wijk als geheel zoomen we nu in op de 
specifieke locatie van de massastudie voor de 
Kinderboerderij/Kindertuin “de Boterbloem”/
Waterspeeltuin. Basis hiervoor is een 
rondwandeling met omwonenden geweest 
die tijdens de wandeling de kwaliteiten en 
aandachtspunten van de locatie hebben 
benoemd. Dit gaat dus met name in op hoe 
de locatie als woonomgeving wordt ervaren. 
Door middel van foto’s doen we verslag van 
de elementen en kenmerken van de locatie 

die door bewoners gewaardeerd worden. 
Deze elementen worden gemarkeerd 
met een ‘+’. Daarnaast laten we zien welke 
elementen bewoners als aandachtspunten 
of non-kwaliteiten zien. Deze elementen zijn 
gewaardeerd met een ‘!’. Deze analyse omvat 
de gehele input zoals door de bewoners 
meegeven tijdens de wandeling. Dat wil 
niet zeggen dat de lijst uitputtend is, maar 
desalniettemin geeft de input een zeer 
compleet beeld.

RUIMTELIJKE 
ANALYSE
LOCATIE-NIVEAU
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Input door omwonenden na rondwandeling
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INGEBRACHTE KWALITEITEN HUIDIGE SITUATIE 
EN A ANDACHTSPUNTEN (KORT BEELDVERSLAG)

+ uniek wonen in Delft +

+ slagenlandschap herkenbaar +

+ waterberging +

+ volgroeid karakter +

+ ruimte voor educatie en ontspanning +

+ gevoel van een grotere tuin +
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INGEBRACHTE KWALITEITEN HUIDIGE SITUATIE 
EN A ANDACHTSPUNTEN (KORT BEELDVERSLAG)

+ waardevolle plek voor Tanthof én daar buiten +

+ gratis en laagdrempelig, goed toegankelijk +

+ beschutte, veilige plek +

+ samenhangend groen +

+ initiatief en vrijwilligers +
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+ samenhangend groen en water +

+ samenhangend wandelnetwerk +

+ veel kwaliteiten op één plek +

+ speeltuin en dieren +



33

+ kleinschalig oorspronkelijk erf en boerderij 
aan het lint Abtswoude +

! zicht vanuit en naar omgeving !

! kapitaalvernietiging (kinderboerderij, 
tuinen, waterspeeltuin) !
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! angst van omwonenden voor waardevermindering woning !

+ functie jeugdhonk +
! uitstraling jeugdhonk !beeld: Google
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! parkeerdruk omgeving !

! verkeer in krappe woonstraten (veiligheid, snelheid, overzicht) !
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! wat gebeurt er met groene plekken in relatie tot parkeren !! verkeer op krappe lint (veiligheid, snelheid, overzicht) !
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Kwaliteiten:

• uniek wonen in Delft
• samenhangend groen
• samenhangend wandelnetwerk
• beschutte en veilige plek
• waterberging en drainage sloten
• slagenlandschap herkenbaar
• initiatief en vrijwilligers
• mooie groene plek met speeltuin en 

dieren
• volgroeid karakter van het gebied
• gevoel van een grotere tuin 
• biodiversiteit door groen en water
• veel kwaliteiten op één plek
• oude boerderij aan het lint Abtswoude
• kleinschalige karakter lint Abtswoude
• functie jeugdhonk
• gratis en laagdrempelig, goed 

toegankelijk 
• waardevolle plek voor Tanthof én daar 

buiten
• ruimte voor educatie en ontspanning

Aandachtspunten:

• angst van omwonenden voor 
waardevermindering woningen door 
ontwikkeling school

• kapitaalvernietiging bestaande functies 
(kinderboerderij, tuinen, waterspeeltuin)

• parkeerdruk omgeving
• zicht vanuit en naar omgeving
• is combinatie school en kinderboerderij 

realistisch (dierziekten etc.)verkeer groot 
aandachtspunt in relatie tot krappe 
woonstraten (veiligheid, snelheid, 
overzicht)

SAMENVATTING KWALITEITEN EN A ANDACHTSPUNTEN 
VANUIT RONDWANDELING KINDERBOERDERIJ, 
KINDERTUIN “DE BOTERBLOEM”, WATERSPEELTUIN
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LANDSCHAPPELIJKE EN 
STEDENBOUWKUNDIGE STUDIE

Ingezoomde kaart van de wijk met daarop gestippeld het plangebied van de locatie Kinderboerderij, 
Kindertuin “de Boterbloem”, waterspeeltuin

STUDIEGEBIED STIPPELEN
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De derde stap in de analyse is een 
landschappelijke en stedenbouwkundige 
analyse, ingezoomd op de locatie. Hierin 
benoemen we de huidige kenmerken van de 
locatie. We sluiten dit onderdeel vervolgens 
af met een overzicht van de belangrijkste 
landschappelijke en stedenbouwkundige 
elementen van de locatie die input en 
houvast geven voor de modellenstudie. 

De locatie Kinderboerderij/Kindertuin “de 
Boterbloem”/ Waterspeeltuin kenmerkt zich 
als een kleinschalige groene plek aan het 
einde van het lint Abtswoude. De plek heeft 
een bijzondere mix van gebruiksfuncties 
met een Kinderboerderij, Kindertuin “de 
Boterbloem”, Waterspeeltuin en restaurant. 
Iets verder van de locatie af ligt wijkcentrum 
de Hofstee, een kinderopvang, een 
jeugdhonk en een kerk. Bijzonder aan de 
locatie is de ligging aan het beginpunt van 
Abtswoude in combinatie met de ligging 
tegen de grens tussen Tanthof- Oost en 
Tanthof-West. Feitelijk ligt de locatie in 
Tanthof-Oost maar ruimtelijk gezien is de 
locatie een belangrijk ‘scharnierpunt’ in 
de wijk waar diverse stedenbouwkundige 
structuren samenkomen; het lint Abtswoude 
enerzijds en de koppeling tussen oost en 
west anderzijds. 
De verbinding van de locatie met het lint 
wordt verder versterkt door de aanwezigheid 

van een oude boerderij op de locatie die nog 
bij het historische lint hoort. Daarnaast is op 
de locatie duidelijk het ontginngingspatroon 
van de slagenverkaveling terug te lezen. 
Kenmerkend hiervoor zijn de slootjes en 
groene weiden. Alhoewel de verschillende 
genoemde elementen geen specifieke 
monumentale status hebben, is de 
historische structuur van het lint Abtswoude 
(lint + veenkavels + sloten + groenstructuur 
+ erven en bebouwing) als geheel wel een 
waardevol en kenmerkend element. 
De Kinderboerderij, Kindertuin “de 
Boterbloem” en Waterspeeltuin zijn duidelijk 
leesbaar als afzonderlijke gebieden. De 
Kinderboerderij hangt samen met het erf 
rond de oude boerderij en de open groene 
kavels en sloten daarachter. Kindertuin 
“de Boterbloem” vormt een door bomen 
en singels omsloten open plek met 
kleine tuintjes en een divers beeld. De 
Waterspeeltuin vormt een beslotener deel 
met grote bomen en in het midden een open 
groene plek. 
De locatie wordt omgeven door woningen 
die vrij direct aan de locatie grenzen. Met 
name vanuit de woningen rond Kindertuin 
“de Boterbloem” en de Kinderboerderij 
wordt een direct en open zicht op de locatie 
geboden. Het zicht vanuit de woningen rond 
de Waterspeeltuin en vanuit Tanthof-West is 
wat minder direct door de aanwezigheid van 

STUDIEGEBIED STIPPELEN
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FUNCTIES

Diversiteit aan functies op en rondom de locatie
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bomen en struiken, maar desalniettemin kan 
toch richting de locatie gekeken worden.
De bereikbaarheid van de locatie is met 
name aan de randen georganiseerd. Via de 
Kalfjeslaan (woonstraat) en Amazoneweg 
is de locatie te bereiken, echter een 
doorgaande autoverbinding is er niet. 
Parkeervoorzieningen zijn te vinden in 
geclusterde parkeervakken aan de 
Kalfjeslaan, Sandinoweg en Veulenkamp. 
Deze straten zijn ingericht als typische 

woonstraten met bijbehorende kleinschalig 
profiel. De parkeervoorzieningen worden 
primair door bewoners gebruikt. Voor 
fietsers en voetgangers is de bereikbaarheid 
goed georganiseerd met meerdere routes 
die langs en ook over de locatie gaan. Zo 
is het wandelpad tussen Kindertuin “de 
Boterbloem” en de waterspeeltuin op gezette 
tijden ook toegankelijk vanuit de omgeving. 
De dichtstbijzijnde bushalte ligt op circa 400 
meter.

kinderboerderij jeugdhonk restaurant

Kindertuin “de Boterbloem” waterspeeltuin
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BEREIKBA ARHEID 
AUTO EN PARKEREN

Bereikbaarheid van de locatie met de auto via de hoofdstructuur
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BEREIKBA ARHEID 
FIETSERS

Bereikbaarheid locatie met de fiets
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BEREIKBA ARHEID 
VOETGANGERS

Bereikbaarheid van de locatie als voetganger
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Bereikbaarheid via woonstraten of lint
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MASSA EN RUIMTE

De openheid van de locatie
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openheid (ruimte)

openheid (ruimte)

beslotenheid (massa)
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ZICHTRELATIES

Zichtlijnen vanaf en richting de locatie
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direct zicht

direct zicht

direct zicht
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RUIMTELIJKE HOOFDSTRUCTUUR

Samengevat zijn de volgende kenmerken van 
belang voor houvast en als uitgangspunten 
bij de modellenstudie:

• lint Abtswoude met erf en boerderij;
• scharnierpunt tussen begin van lint 

Abtswoude en Tanthof oost-west;
• kenmerkende verkaveling van het 

slagenlandschap met zichtbare sloten en 
open weides;

• beslotenheid door volwassen 
boomstructuur rond de Waterspeeltuin;

• nabijheid en zicht woonbebouwing;
• mix van functies op de locatie

lint Abtswoude met erven

dragende groenstructuren

slotenstructuur en open weides

besloten boomstructuur bij watertuin

nabijheid en zicht bebouwing

scharnierpunt
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Belangrijke kenmerken van de locatie





PROGRAMMA 
VAN EISEN
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Als uitgangspunt voor de massastudie is de uitdrukkelijke wens meegegeven om 
natuurinclusief te bouwen. Om duidelijk te maken hoe dit in de massastudie is meegenomen, 
omschrijven we hieronder in het kort een definitie die is aangehouden bij het uitvoeren van 
de studie. Omdat deze definitie invloed heeft op de wijze waarop je tegen een massa op deze 
plek aan kijkt, zien we het als een sturende factor en onderdeel van het programma van eisen. 

Natuurinclusief bouwen valt vanuit onze visie uiteen in twee belangrijke elementen: 

NATUURINCLUSIEF BOUWEN

2. maatregelen en principes op landscappelijk en stedenbouwkundig niveau

1. maatregelen op gebouwniveau
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1 .  MA ATREGELEN EN PRINCIPES OP GEBOUWNIVEAU 
Hieronder verstaan we de meer bekende en gangbare maatregelen voor natuurinclusief 
bouwen. Denk hierbij aan het installeren van nestvoorzieningen in de gevel van een gebouw, 
groene daken en/of gevels, het creëren van schuil- en overwinteringsplekken voor dieren etc. 
Deze maatregelen vinden direct op, in of aan het gebouw plaats. 
Alhoewel een groene gevel ruimtelijk wel een effect heeft, hebben de andere genoemde 
voorbeelden van maatregelen niet tot nauwelijks ruimtelijk effect. Ze beïnvloeden de 
omvang of het gezicht van een massa in de omgeving niet.  Dit staat los van de vraag of de 
maatregelen al dan niet moeten worden toegepast. We denken dat, afgezien van het feit dat 
het voor de stedenbouwkundige studie nauwelijks effect heeft, het wel heel waardevol en 
noodzakelijk is deze maatregelen toe te passen in de uitwerking van een gebouw. 

2 . MA ATREGELEN EN PRINCIPES OP 
LANDSCHAPPELIJK EN STEDENBOUWKUNDIG NIVEAU 
Hieronder verstaan we het in beeld brengen en waarderen van de landschappelijke en 
natuurlijke kenmerken van een plek zoals die nu is. Daarbij kijken we welke ruimtelijke 
elementen al aanwezig zijn, denk aan bomenrijen, bossages, waterpartijen, struweelzones, 
weides etc. Door aan de hand van een analyse (zie eerdere hoofdstukken) in beeld te brengen 
welke elementen al aanwezig zijn wordt duidelijk welk ‘vitaal natuurlijk kapitaal’ een plek 
heeft. De precieze ecologische waarden dienen door een deskundige te worden vastgesteld. 
Echter, naast de ecologische waarde van bomenrijen, waterpartijen etc. hebben dergelijke 
elementen ook een grote belevingswaarde en gebruikswaarde voor direct aanwonenden 
en de wijk als geheel. Natuurinclusief bouwen gaat in die zin dan ook verder dan het bieden 
van een habitat voor flora en fauna, maar raakt ook aan een aantrekkelijke en gezonde 
leefomgeving voor bewoners en bezoekers. 
Als het gaat om het omgaan met bestaand vitaal natuurlijk kapitaal, dan heeft dit nadrukkelijk 
wel invloed op de stedenbouwkundige en landschappelijke invulling van een plek met 
nieuwe bebouwing. Denk hierbij aan het inzetten van bestaande landschapselementen 
om een gebouwmassa visueel te verzachten, of aan de functie van groen als buffer tussen 
een nieuwe gebouwmassa en bestaande bebouwing. Een ander voorbeeld is de mate 
waarin bestaand vitaal natuurlijk kapitaal al dan niet behouden kan blijven bij de inpassing 
van een nieuwe gebouwmassa. De aanwezigheid en inzet en / of behoud van bestaande 
landschapselementen beïnvloedt de omvang of het gezicht van een massa in de omgeving 
dus wel.  
Binnen de modellenstudie wordt vanuit deze tweede definitie het meest geredeneerd 
vanwege de te verwachten impact en relatie op de massamodellen en stedenbouwkundige 
en landschappelijke context.
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PROGRAMMA VAN EISEN 
SCHOLENCLUSTER

buitenberging
75 m2

Het aantal leerlingen is sterk gedaald de afgelopen decennia, waardoor er sprake is van 
leegstand bij de basisscholen. De schoolbesturen hebben in 2014 besloten om het aantal 
basisscholen in de wijk terug te brengen van van 6 naar 3. Daarnaast hebben zij, samen 
met de gemeente, een voorkeur voor een nieuwe gezamenlijke centrale locatie. Het nieuwe 
scholencluster bestaat uit de volgende functies:

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

buitenbergingen 

gymzalen

schoolpleinen

parkeerplaatsen auto’s

fietsenstallingen

Uitgangspunt voor het gebouwvolume in de massastudie is het Concept Programma van 
Eisen dat is opgesteld door NoLabel dd. februari 2020. Hierin worden de ruimtelijke en 
functionele uitgangspunten voor het gebouw en de schoolpleinen omschreven. 

Uitgangspunt voor het aantal parkeerplaatsen voor auto’s in de massastudie is de notitie 
verkeer van de Gemeente Delft.

Uitgangspunt voor het aantal fietsparkeerplaatsen in de massastudie is het 
PlanUitwerkingsKader van de gemeente Delft dd. 31 mei 2018. 
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GEBOUW

PARKEREN AUTO’S PARKEREN FIETSEN

SCHOOLPLEIN

school 1
1959 m2*

school 1
600 m2

school 1
600 m2

school 1
600 m2

pw &bso
360 m2

school 2
1959 m2*school 3

1959 m2*

peuterwerk & bso
693 m2

gymzaal
1384 m2

buitenberging
75 m2

124 
parkeerplaatsen auto’s

waarvan 90 kiss & rideplaatsen

693 
parkeerplaatsen fietsen

* waarvan 404 m2 per school gemeenschappelijk
- overige kinderopvang elders in de wijk

oppervlaktes volgens PvE No Label dd. februari 2020

aantallen volgens notitie verkeer gemeente aantallen volgens PUK 
dd. 31 mei 2018
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(geen voorkeur)
In dit model liggen alle functies op een rij. Slechts twee functies grenzen direct aan de 

gemeenschappelijke ruimten. De buitenste functies kunnen gebruik maken van de 
gemeenschappelijke ruimten, maar zullen door een andere school moeten lopen om deze te 

bereiken. 

OPTIE A

(geen voorkeur)
In dit model liggen alle functies rondom een centrale buitenruimte. Slechts twee functies 

grenzen direct aan de gemeenschappelijke ruimten. De buitenste functies kunnen gebruik 
maken van de gemeenschappelijke ruimten, maar zullen door een andere school moeten 

lopen om deze te bereiken. 

OPTIE B

(voorkeur)
In dit model grenzen alle functies aan de gemeenschappelijke ruimten. 

OPTIE C

Er zijn verschillende  manieren om de verschillende functies (school, bso & peuterwerk, 
gemeenschappelijke ruimten) ten opzichte van elkaar te organiseren. Hieronder worden een 
aantal opties benoemd. 

PROGRAMMATISCHE 
UITGANGSPUNTEN GEBOUW EN 
SCHOOLPLEIN
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FUNCTIONALITEIT GEBOUW

OPTIE C1

OPTIE C2

sportvoorziening in schoolgebouw

sportvoorziening elders in de wijk

In het nieuwe scholencluster moeten alle gebruikers een eigen herkenbaar deel van het 
gebouw krijgen met een eigen entree en eigen identiteit. Daarnaast zijn er ruimten die 
gemeenschappelijk worden gebruikt. Deze ruimten moeten zo gesitueerd worden dat 
ze door alle gebruikers eenvoudig kunnen worden gebruikt. De gymzaal moet separaat 
gebruikt kunnen worden. Dit leidt tot een model met een gemeenschappelijk hart met 
rondom de verschillende scholen, BSO & peuterwerk en de gymzaal. Dit model (optie C) is als 
uitgangspunt genomen in de massastudie.

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

algemene ruimten

gymzalen
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GEBOUWPROGRAMMA EN SCHOOLPLEIN OP LOCATIE

Onderstaande afbeelding geeft het volledige programma voor het gebouw en schoolplein op 
de locatie weer. Dit is nog geen massamodel, maar het schema laat puur de omvang van het 
programma in verhouding tot de kavel zien. De kavel inclusief keerlus wordt volledig gebruikt 
en er blijft geen ruimte over voor het inpassen van parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. Om 
de footprint van het gebouw te beperken zal er programma op de verdieping moeten komen.

gebouw
(volledige programma op 

begane grond)

schoolplein

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

buitenbergingen 

gymzalen

Schematische weergave ruimtebeslag op maaiveld volgens PvE (geen gebouwvorm)
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UITGANGSPUNTEN GEBOUWHOOGTE

Omdat de oppervlakte van de kavel beperkt is is het niet haalbaar om een eenlaags-gebouw 
te maken. De scholen hebben vanwege functionaliteit en veiligheid de voorkeur voor 
een schoolgebouw van maximaal twee lagen hoog. Dit sluit ook goed aan op de overige 
bebouwing in de wijk. Daarom is er bij de modellenstudie uitgegaan van een twee-laags 
gebouw met een deel van het schoolprogramma op de verdieping. De verdeling tussen 
programma op de begane grond en verdieping komt uit het Concept Programma van Eisen 
dat is opgesteld door NoLabel dd. februari 2020. 

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

buitenbergingen 

gymzalen

schoolpleinen
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GEBOUWPROGRAMMA EN SCHOOLPLEIN 
MET GYMZA AL
Omdat de footprint van het gebouw en daarmee de impact op de omgeving groot blijft 
ten opzichte van de kavel, worden er in de massastudie modellen onderzocht met en 
zonder gymzaal. Onderstaande afbeelding geeft inzicht in de footprint van het programma 
ten opzichte van de kavel, met op de begane grond de gymzaal, peuterwerk & bso, 
buitenbergingen en 50% van de scholen. De overige 50% van de scholen bevindt zich op de 
verdieping. Dit is nog geen massamodel maar laat puur de verhouding tussen programma en 
kavel zien.

gebouw

schoolplein

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

buitenbergingen 

gymzalen

Schematische weergave ruimtebeslag op maaiveld volgens PvE (geen gebouwvorm)
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GEBOUWPROGRAMMA EN SCHOOLPLEIN 
ZONDER GYMZA AL
Indien de gymzaal elders in de wijk komt kan de footprint van het gebouw en de daarmee 
impact op de omgeving worden verkleind. Onderstaande afbeelding geeft inzicht in de 
footprint van het programma met op de begane grond peuterwerk & bso, buitenbergingen 
en 50% van de scholen. De overige 50% van de scholen bevindt zich op de verdieping. Dit is 
nog geen massamodel maar laat puur de verhouding tussen programma en kavel zien.

gebouw

schoolplein

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

buitenbergingen 

gymzalen

Schematische weergave ruimtebeslag op maaiveld volgens PvE (geen gebouwvorm)
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BOUWSTENEN GEBOUW MASSASTUDIE

De verdeling tussen programma op de begane grond en verdieping komt uit het Concept 
Programma van Eisen dat is opgesteld door NoLabel dd. februari 2020. Dit heeft geleid tot de 
volgende bouwstenen voor de massastudie. 

school 1
begane grond: 695 m2 *  
verdieping: 860 m2 *  

* exclusief 404 m2 per school aan algemene voorzieningen 
** er is geen rekening gehouden met vides
*** de gymzalen hebben een dubbele verdiepingshoogte

school 2
begane grond: 826 m2 *  
verdieping: 729 m2 *  

school 3
begane grond: 619 m2 *
verdieping: 939 m2 *  

peuterwerk & bso
begane grond: 693 m2  

algemeen
1212 m2 ** 

gymzaal
1384 m2 ***

buitenbergingen
75 m2 
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UITGANGSPUNTEN GEBOUWSTRUCTUUR

Om een realistisch beeld te geven van een haalbare en functionele gebouwmassa zijn we 
uitgegaan van een gangbare en flexibele gebouwstructuur voor scholen, gebaseerd op een 
stramien van 7,5 meter. Binnen deze gebouwstructuur is het mogelijk om met traditionele 
lokalen en gangen te werken, maar ook met open lokalen en werk- en speelpleinen. 
Daarnaast is het mogelijk om binnen deze structuur voldoende daglicht en uitzicht te 
realiseren. Onderstaande gebouwdiktes zijn als uitgangspunt gebruikt bij het maken van de 
modellenstudie.

gebouwdikte bij dubbelzijdige bebouwing (3 x 7,5 meter)

gebouwdikte bij enkelzijdige bebouwing (2 x 7,5 meter)

7,5 meter lokaal

lokaal

lokaal

voorzieningen

voorzieningen

werk-/speelplein

werk-/speelplein

gang

gang

gang

7,5 meter

7,5 meter

7,5 meter

7,5 meter
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UITGANGSPUNTEN PARKEERPROGRAMMA KISS & RIDE
LANGSPARKEREN

2.673 m2
520 m2 520 m2

PROGRAMMATISCHE 
UITGANGSPUNTEN PARKEREN

Ten aanzien van het ruimtebeslag voor het programma van parkeervoorzieningen zijn 
eveneens een aantal uitgangspunten gehanteerd. Voor kiss&ride voorzieningen is uitgegaan 
van een voorziening voor kortparkeren in de opstelling van zogeheten langsparkeren / 
fileparkeren. Conform de richtlijnen van het CROW heeft langsparkeren als groot voordeel dat 
dit voor een goede overzichtelijkheid zorgt. Dit past goed bij de hoge intensiteit van verkeer in 
de spits op de kiss & ride. Het ruimtebeslag bij langsparkeren is wel groter dan bij bijvoorbeeld 
haaksparkeren. Echter is allereerst van de meest comfortabele situatie uitgegaan. 
In onderstaand schema wordt weergegeven hoe een dergelijke voorziening eruit zou kunnen 
zien. Hierbij benadrukken we dat de precieze uitwerking heel erg afhangt van de lokale 
context. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de in onderstaand schema getekende bochten 
/ bochtstralen aan weerszijde van de parkeervoorziening niet nodig zijn, omdat wordt 
aangesloten op een bestaande voorziening of een weg. Het benodigde oppervlak wordt dan 
kleiner. 

Naast onderstaande layout zijn ook andere opstellingen zoals haaksparkeren of 
schuinparkeren mogelijk,  maar deze hebben andere ruimtelijke kenmerken en mate van 
overzichtelijkheid. Voor het ruimtebeslag van haaksparkeren zou het ruimtebeslag van de 
parkeervakken op eenzelfde manier worden opgebouwd als in het schema op de pagina 
hiernaast. 
Deze schema’s gaan nog niet in op eventueel dubbelgebruik van parkeervoorzieningen 
voor schoolpleinfuncties of het verdelen van het geschetste oppervlak over meerdere 
voorzieningen. Ook wordt het openlaten van enkele vakken voor bijvoorbeeld groen of bomen 
in onderstaande schema’s nog niet meegenomen.
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De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd om een comfortabele en veilige situatie voor de kiss 
& ride te creëren:
• 90 plekken
• langsparkeren
• per vak 2,5 x 6m
• tussenrijbaan van 2,5m breed
• voetpad/uitstapstrook van 2m breed
• bochtstraal ontsluiting R=6
• uitgaande van éénrichtingsverkeer

520 m2

1.490 m2

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd om een comfortabele en veilige situatie te creëren:
• 34 plekken
• haaksparkeren
• per vak 2,5 x 5,5m
• tussenrijbaan van 6m breed
• rijbaan voetpad/uitstapstrook
• bochtstraal ontsluiting R=6
• uitgaande van tweerichtingsverkeer

1.490 m2

UITGANGSPUNTEN PARKEERPROGRAMMA PARKEREN

Voor het parkeren van het personeel is uitgegaan van haaksparkeren. In tegenstelling tot 
bij de kiss & ride is hier niet voor langsparkeren uitgegaan. Dit omdat we er vanuit gaan dat 
het aantal verkeersbewegingen bij het personeel in de spits veel beperkter zal zijn dan bij de 
kiss&ride. Ook hierbij benadrukken we dat de precieze uitwerking heel erg afhangt van de 
lokale context. Het daadwerkelijk benodigde oppervlak kan daardoor wat kleiner zijn.
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De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd om een comfortabele en veilige situatie te creëren:
• 651 plekken
• per vak 2 x 0,5m
• tussenpad van 2,5m breed

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd om een comfortabele en veilige situatie te creëren:
• 42 plekken
• per vak 2 x 0,5m
• tussenpad van 2,5m breed

1.230 m2

LEERLINGEN

PERSONEEL

95 m2

UITGANGSPUNTEN PARKEERPROGRAMMA FIETSEN

Voor het fietsparkeren is uitgegaan van een comfortabele opstelling waarbij vakken van 50cm 
breed worden gehanteerd als ruimtebeslag. Dit zorgt ervoor dat fietsen met bijvoorbeeld 
kratten ook goed in de stalling kunnen worden geplaatst. Tussen de vakken is rekening 
gehouden met een voldoende ruim pad voor de ontsluiting. Het realiseren van ruimte voor 
groen of bomen is nog niet in onderstaande schema’s opgenomen. De schema’s laten sec het 
ruimtebeslag zien. 
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K&R
90 plekken

Parkeren
34 plekken

Fietsparkeren leerlingen
651 plekken

Fietsparkeren personeel
42 plekken

PARKEERPROGRAMMA T.O.V. LOCATIE
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TOTALE PROGRAMMA OP LOCATIE

K&R
90 plekken

Totale gebouwprogramma 8.029 m2 Programma schoolpleinen 2.160 m2

Parkeren
34 plekken

Fietsparkeren leerlingen
651 plekken

Fietsparkeren personeel
42 plekken
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SAMENVATTING UITGANGSPUNTEN VOOR 
MODELLENSTUDIE

• Uitgangspunt is een tweelaags gebouw;
• Uitgangspunt is een gebouw met een gemeenschappelijk hart met daar omheen de 

verschillende scholen, BSO & peuterwerk en de gymzaal;
• De verschillende scholen, BSO & peuterwerk en de gymzaal hebben elk een eigen entree, 

schoolplein en fietsenstalling;
• Er is geen ruimte voor vides in het gebouw meegenomen;
• Om zoveel mogelijk afstand tot de woningen te houden wordt de bebouwing 

geconcentreerd op de noordwest-hoek van de kavel. De overige kavels van Kindertuin 
“de Boterbloem” en de waterspeeltuin kunnen worden ingevuld met programma van de 
Kinderboerderij, speelruimte voor de scholen/BSO & peuterwerk. De overige ruimte kan 
opnieuw verdeeld worden tussen de functies Kinderboerderij, Kindertuin “de Boterbloem” 
en Waterspeeltuin.  

• Alhoewel het lint, de veenkavels, de sloten, de groenstructuur en erven met bebouwing 
geen specifieke monumentale status hebben, is de historische structuur van het lint 
Abtswoude (lint + veenkavels + sloten + groenstructuur + erven en bebouwing) als geheel 
wel een waardevol en kenmerkend element. Daarom is het gewenst om zoveel mogelijk 
van deze structuur op de kavel te behouden. 





MODELLENSTUDIE
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De locatie die is onderzocht bestaat uit twee delen:

MODELLENSTUDIE

Belangrijke studievragen voor de modellenstudie zijn:

• hoe zit de massa in elkaar en hoe groot is het totaal?
• past de massa op de locatie?
• wat wordt de impact van de massa op het groen en de woningen?
• waar wordt de buitenruimte van de school ingepast?
• wat wordt de impact van ontsluiting en parkeren op het groen?
• hoe kan waterberging worden opgelost?
• hoe kan de massa landschappelijk worden ingepast?
• welke mogelijkheden zijn er voor natuurinclusief bouwen?
• wat wordt de impact op verkeers- en parkeerdruk? 

> specialistische studie vereist

Momenteel bevinden zich meerdere functies op de locatie (Kinderboerderij, Kindertuin 
“de Boterbloem” en waterspeeltuin). Uitgangspunt is om te onderzoeken of deze functies 
behouden kunnen blijven en gecombineerd kunnen worden met het scholencluster. Op basis 
van de analyse, uitgangspunten en opgaven zijn diverse modellen onderzocht en is gebleken 
dat het gevraagde programma fors is ten opzichte van de beschikbare kavel. Daarom zijn 
er ook modellen onderzocht waarbij de gymzaal op de locatie van het huidige jeugdhonk 
wordt gerealiseerd en de Kinderboerderij elders wordt gesitueerd. Dit heeft geleid tot drie 
modellen die een goed beeld geven van de mogelijkheden, aandachtspunten, knelpunten en 
ruimtelijke impact op de locatie en zijn omgeving. 

De modellen zijn nadrukkelijk geen stedenbouwkundig, landschappelijk of 
architectonisch ontwerp, maar zijn een middel om de impact van een school op deze 
locatie inzichtelijk te kunnen maken, het gesprek hierover te kunnen hebben met 
verschillende belanghebbenden en om afwegingen te kunnen maken.

1: zoekgebied voor scholencluster
2: ecologische zone 

1

2

2
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MODEL 2 Scholencluster met scholen, gymzaal, 
bso & peuterwerk op locatie

Kinderboerderij elders

MODEL 1 Scholencluster met scholen, gymzaal, 
bso & peuterwerk en kinderboerderij 
op locatie

MODEL 3 Scholencluster met scholen, bso & 
peuterwerk en kinderboerderij op 
locatie

Gymzaal op locatie jeugdhonk
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MODEL 1
SCHOLENCLUSTER MET SCHOLEN, GYMZA AL , BSO & 
PEUTERWERK EN KINDERBOERDERIJ OP LOCATIE
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Om zoveel mogelijk afstand tot de 
woningen te houden wordt de bebouwing 
geconcentreerd op de noordwest-hoek 
van de kavel. Bij model 1 zijn alle functies 
op de locatie ondergebracht. Hierbij is 
bijna de gehele oppervlakte van de hoek 
van kavel 1 nodig voor het programma van 
het gebouw. De groen- en waterstructuur 
op de locatie wordt aangetast en er is 
nauwelijks ruimte voor de inpassing van 
fietsenstallingen en schoolpleinen op het 
maaiveld. De bebouwing oogt vanuit alle 
kanten uit de omgeving erg massaal en de 
boerderij wordt ingesloten en is niet meer 
herkenbaar als solitair volume als onderdeel 
van het kenmerkende lint. In dit model wordt 
de functie kinderboerderij gecombineerd 
met Kindertuin “de Boterbloem” en de 
waterspeeltuin. 
Aan de oostzijde kan een K&R lus 
worden gemaakt door de Kalfjeslaan 
en Landbouwpad te verbinden en als 
eenrichtingsweg voor K&R in te richten. 
Aan de westzijde kan een K&R lus 
worden gemaakt over de Amazoneweg-
Landbouwpad. Nadere toets door een 
verkeersdeskundige is nodig om de 
voorgestelde indeling te toetsen op 
haalbaarheid, veiligheid en praktische 
werkbaarheid.
Dit model heeft een grote ruimtelijke impact 
waarbij er geen optimalisaties zijn om het 
programma compacter in te passen, tenzij 
hier concessies in worden gedaan.   

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

algemene ruimten 

gymzalen

kinderboerderij
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MODEL 1
SCHOLENCLUSTER MET SCHOLEN, GYMZA AL , BSO & 
PEUTERWERK EN KINDERBOERDERIJ OP LOCATIE

buitenruimte BSO
375 m2

kinderboerderij
150 m2

schoolplein
600 m2

schoolplein
600 m2

schoolplein
600 m2

K&R (42 + 23 plaatsen)

schoolplein

fietsenstalling 530 plaatsen)

gebouw

overig
ca. 600 m2

overig
ca. 6000 m2

overig
ca. 3600 m2



79

UITGANGSPUNTEN
• De ecologische zone wordt niet bebouwd, maar kan wel gebruikt worden als schoolplein of K&R-zone. Het 

realiseren van een schoolplein aan de overkant van de weg is echter niet gewenst. Daarom is alleen parkeren of 
K&R onderzocht in deze zone. 

• Er is en blijft geen autoverbinding tussen beide wijkdelen. 
• Abtswoude wordt niet belast met extra verkeer. 
• Om zoveel mogelijk afstand tot de woningen te houden wordt de bebouwing geconcentreerd op de 

noordwest-hoek van de kavel. 
• Er wordt uitgegaan van maximaal twee bouwlagen.
• Alhoewel het lint, de veenkavels, de sloten, de groenstructuur en erven met bebouwing geen specifieke 

monumentale status hebben, is de historische structuur van het lint Abtswoude (lint + veenkavels + sloten + 
groenstructuur + erven en bebouwing) als geheel wel een waardevol en kenmerkend element. Daarom is het 
gewenst om zoveel mogelijk van deze structuur op de kavel te behouden. 

• Er is geen rekening gehouden met eventuele specifieke eisen (bijvoorbeeld veiligheid, geluid of geur) met 
betrekking tot de combinatie school en kinderboerderij)

KNELPUNTEN / AANDACHTSPUNTEN / ONMOGELIJKHEDEN / GEVOLGEN
• De K&R-zone kan buiten haal- en brengtijden niet worden gebruikt als schoolplein, omdat hiervoor de straat 

moet worden overgestoken en dit onveilige situaties veroorzaakt.
• Het is onmogelijk om het totale programma van het scholencluster volgens de funtionele en ruimtelijke 

wensen van het programma van eisen op de hoek van kavel 1 in te passen.*
• De K&R zones zijn verdeeld over 2 gebieden ter plaatse van de ecologische zone.*
• Aan de oostzijde kan een K&R lus worden gemaakt (ca. 23 plekken) door de Kalfjeslaan en Landbouwpad te 

verbinden en als eenrichtingsweg voor K&R in te richten. Daarmee verandert voor het Landbouwpad de functie 
als uitsluitend fietspad. Aansluiting op de kruising Tandhofdreef is aandachtspunt.*

• Aan de westzijde kan een K&R lus worden gemaakt (ca 42 plekken) over de Amazoneweg-Landbouwpad. 
Daarmee verandert ook hier voor het Landbouwpad de functie als uitsluitend fietspad. Aandachtspunt zijn ook 
de taluds binnen deze lus in relatie tot het ruimtebeslag van de K&R plekken - past dit naast elkaar?*

• Dit betreft het globaal ruimtebeslag. Nadere toets nodig door deskundige om de voorgestelde indeling te 
toetsen op haalbaarheid en praktische werkbaarheid.*

• De lussen kunnen theoretisch verlengd worden, maar daardoor neemt de afstand tot de scholen alleen maar 
toe en komen de lussen verder van de entrees te liggen.* 

• Personeelparkeren moet worden opgelost in de K&R zones waardoor de K&R aantallen naar beneden gaan, 
dan wel op het parkeerterrein aan het eind van de Kalfjeslaan (max. 24 plekken) of op het parkeerterrein aan de 
Sandinoweg.

• De groen- en waterstructuur op de locatie wordt aangetast.*
• De boerderij wordt ingesloten en is niet meer herkenbaar als solitair volume als onderdeel van het 

kenmerkende lint.
• De bouwing van de scholen staat erg dicht tegen elkaar.
• Het fietsparkeren rondom het gebouw kan niet volledig worden ingepast (530 stuks) en is onaagenaam 

ingepast tot dicht bij de gevel.
• Het inpassen van de schoolpleinen gaat ten koste van groen. 
• Vanuit het gebouw heb je direct zicht op de fietsenstallingen.
• Er is geen / weinig ruimte voor natuurinclusieve inpassing op landschappelijk / stedenbouwkundig niveau 

behalve dat de waterspeeltuin en Kindertuin “de Boterbloem” behouden blijven.
• De bebouwing komt dicht bij de hoekwoning van de Kalfjeslaan.

OVERWEGINGEN / KANSEN
• De footprint en het volume van het gebouw zouden verkleind kunnen worden als een deel van het programma 

elders in de wijk wordt gerealiseerd.
• De footprint en het volume van het gebouw zouden verkleind kunnen worden als een deel van het programma 

ondergronds kan worden gerealiseerd.
• De footprint van het gebouw zou verkleind kunnen worden als er hoger dan twee lagen wordt gebouwd. 
• Er zou extra ruimte op het maaiveld kunnen worden gecreeërd als het gebouw op poten zou worden gezet.
• Er zou extra ruimte op het terrein over kunnen blijven als (een deel van) de daken kunnen worden gebruikt als 

speelruimte.
• De waterspeeltuin en Kindertuin “de Boterbloem” zouden kunnen worden gebruikt als speelruimte voor de 

school. Dit betekent wel iets voor het functioneren van Kindertuin “de Boterbloem” en waterspeeltuin.
• De functies waterspeeltuin, Kindertuin “de Boterbloem” en kinderboerderij kunnen opnieuw worden ingepast 

op de overige beschikbare ruimte op kavel 1.  
• Bij de uitwerking van het gebouwvolume zou kunnen worden gezocht naar een zachtere vormgeving en 

verfijning die de gebouwmassa kleinschaliger en vriendelijker doet ogen. 
• Het kan een keuze zijn om het halen en brengen met de auto te ontmoedigen door de afstand van de 

parkeerplaatsen tot de entree te vergroten, waardoor er minder K&R-plaatsen hoeven worden gerealiseerd. 
• Door de aanvangstijden van de scholen te spreiden kan het aantal K&R-plaatsen worden verminderd. 

*  Nadere toets door een deskundige is nodig om de voorgestelde indeling te toetsen op haalbaarheid, veiligheid en 
praktische werkbaarheid. De resultaten hiervan zijn niet meegenomen in deze rapportage. 
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MODEL 2
SCHOLENCLUSTER MET SCHOLEN, GYMZA AL , BSO & 
PEUTERWERK OP LOCATIE , KINDERBOERDERIJ ELDERS
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Om zoveel mogelijk afstand tot de 
woningen te houden wordt de bebouwing 
geconcentreerd op de noordwest-hoek van 
de kavel. Bij model 2 zijn alle functies op 
de locatie ondergebracht, maar komt de 
kinderboerderij elders. Voor de bebouwing 
van het scholencluster is bijna de gehele 
oppervlakte van de hoek van kavel 1 nodig. 
De groen- en waterstructuur op de locatie 
wordt aangetast en er is nauwelijks ruimte 
voor de inpassing van fietsenstallingen 
en schoolpleinen op het maaiveld. De 
bebouwing oogt vanuit alle kanten uit de 
omgeving erg massaal en de boerderij 
wordt ingesloten en is niet meer herkenbaar 
als solitair volume als onderdeel van het 
kenmerkende lint. De buitenspeelruimte 
van BSO & peuterwerk wordt gecombineerd 
met Kindertuin “de Boterbloem” en/of de 
waterspeeltuin. 
Aan de oostzijde kan een K&R lus 
worden gemaakt door de Kalfjeslaan 
en Landbouwpad te verbinden en als 
eenrichtingsweg voor K&R in te richten. 
Aan de westzijde kan een K&R lus 
worden gemaakt over de Amazoneweg-
Landbouwpad. Nadere toets door een 
verkeersdeskundige is nodig om de 
voorgestelde indeling te toetsen op 
haalbaarheid, veiligheid en praktische 
werkbaarheid.
Dit model heeft een grote ruimtelijke impact 
waarbij er geen optimalisaties zijn om het 
programma compacter in te passen, tenzij 
hier concessies in worden gedaan.   

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

algemene ruimten 

gymzalen
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MODEL 2
SCHOLENCLUSTER MET SCHOLEN, GYMZA AL , BSO & 
PEUTERWERK OP LOCATIE , KINDERBOERDERIJ ELDERS

buitenruimte BSO
375 m2

schoolplein
600 m2schoolplein

600 m2

schoolplein
600 m2

K&R (42 + 23 plaatsen)

schoolplein

fietsenstalling 530 plaatsen)

gebouw

overig
600 m2

overig
ca. 6000 m2

overig
ca. 3600 m2
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UITGANGSPUNTEN
• De ecologische zone wordt niet bebouwd, maar kan wel gebruikt worden als schoolplein of K&R-zone. Het 

realiseren van een schoolplein aan de overkant van de weg is echter niet gewenst. Daarom is alleen parkeren of 
K&R onderzocht in deze zone. 

• Er is en blijft geen autoverbinding tussen beide wijkdelen. 
• Abtswoude wordt niet belast met extra verkeer. 
• Om zoveel mogelijk afstand tot de woningen te houden wordt de bebouwing geconcentreerd op de 

noordwest-hoek van de kavel. 
• Er wordt uitgegaan van maximaal twee bouwlagen.
• De functie kinderboerderij vervalt.
• Alhoewel het lint, de veenkavels, de sloten, de groenstructuur en erven met bebouwing geen specifieke 

monumentale status hebben, is de historische structuur van het lint Abtswoude (lint + veenkavels + sloten + 
groenstructuur + erven en bebouwing) als geheel wel een waardevol en kenmerkend element. Daarom is het 
gewenst om zoveel mogelijk van deze structuur op de kavel te behouden. 

• Er is geen rekening gehouden met eventuele specifieke eisen (bijvoorbeeld veiligheid, geluid of geur) met 
betrekking tot de combinatie school en kinderboerderij) 

KNELPUNTEN / AANDACHTSPUNTEN / ONMOGELIJKHEDEN / GEVOLGEN
• De K&R-zone kan buiten haal- en brengtijden niet worden gebruikt als schoolplein, omdat hiervoor de straat 

moet worden overgestoken en dit onveilige situaties veroorzaakt.
• Het is onmogelijk om het totale programma van het scholencluster volgens de funtionele en ruimtelijke 

wensen van het programma van eisen op de hoek van kavel 1 in te passen.*
• De K&R zones zijn verdeeld over 2 gebieden ter plaatse van de ecologische zone.*
• Aan de oostzijde kan een K&R lus worden gemaakt (ca. 23 plekken) door de Kalfjeslaan en Landbouwpad te 

verbinden en als eenrichtingsweg voor K&R in te richten. Daarmee verandert voor het Landbouwpad de functie 
als uitsluitend fietspad. Aansluiting op de kruising Tandhofdreef is aandachtspunt.*

• Aan de westzijde kan een K&R lus worden gemaakt (ca 42 plekken) over de Amazoneweg-Landbouwpad. 
Daarmee verandert ook hier voor het Landbouwpad de functie als uitsluitend fietspad. Aandachtspunt zijn ook 
de taluds binnen deze lus in relatie tot het ruimtebeslag van de K&R plekken - past dit naast elkaar?*

• Dit betreft het globaal ruimtebeslag. Nadere toets nodig door deskundige om de voorgestelde indeling te 
toetsen op haalbaarheid en praktische werkbaarheid.*

• De lussen kunnen theoretisch verlengd worden, maar daardoor neemt de afstand tot de scholen alleen maar 
toe en komen de lussen verder van de entrees te liggen.*

• Personeelparkeren moet worden opgelost in de K&R zones waardoor de K&R aantallen naar beneden gaan, 
dan wel op het parkeerterrein aan het eind van de Kalfjeslaan (max. 24 plekken) of op het parkeerterrein aan de 
Sandinoweg.*

• De groen- en waterstructuur op de locatie wordt aangetast.
• De funtie kinderboerderij vervalt.
• De boerderij wordt ingesloten en is niet meer herkenbaar als solitair volume als onderdeel van het 

kenmerkende lint.
• De bebouwing van de scholen staat erg dicht tegen elkaar.
• Het fietsparkeren rondom het gebouw kan niet volledig worden ingepast (530 stuks) en is onaagenaam 

ingepast tot dicht bij de gevel.
• Het inpassen van de schoolpleinen gaat ten koste van groen. 
• Vanuit het gebouw heb je direct zicht op de fietsenstallingen.
• Er is geen / weinig ruimte voor natuurinclusieve inpassing op landschappelijk / stedenbouwkundig niveau 

behalve dat de waterspeeltuin en Kindertuin “de Boterbloem” behouden blijven.
• De bebouwing komt dicht bij de hoekwoning van de Kalfjeslaan

OVERWEGINGEN / KANSEN
• De footprint en het volume van het gebouw zouden verkleind kunnen worden als een deel van het programma 

elders in de wijk wordt gerealiseerd.
• De footprint en het volume van het gebouw zouden verkleind kunnen worden als een deel van het programma 

ondergronds kan worden gerealiseerd.
• De footprint van het gebouw zou verkleind kunnen worden als er hoger dan twee lagen wordt gebouwd. 
• Er zou extra ruimte op het maaiveld kunnen worden gecreeërd als het gebouw op poten zou worden gezet.
• Er zou extra ruimte op het terrein over kunnen blijven als (een deel van) de daken kunnen worden gebruikt als 

speelruimte.
• De waterspeeltuin en Kindertuin “de Boterbloem” zouden kunnen worden gebruikt als speelruimte voor de 

school. Dit betekent wel iets voor het functioneren van de Kindertuin “de Boterbloem” en waterspeeltuin.
• De functies waterspeeltuin, Kindertuin “de Boterbloem” en kinderboerderij kunnen opnieuw worden ingepast 

op de overige beschikbare ruimte op kavel 1.  
• Bij de uitwerking van het gebouwvolume zou kunnen worden gezocht naar een zachtere vormgeving en 

verfijning die de gebouwmassa kleinschaliger en vriendelijker doet ogen. 
• Het kan een keuze zijn om het halen en brengen met de auto te ontmoedigen door de afstand van de 

parkeerplaatsen tot de entree te vergroten, waardoor er minder K&R-plaatsen hoeven worden gerealiseerd. 
• Door de aanvangstijden van de scholen te spreiden kan het aantal K&R-plaatsen worden verminderd. 

*  Nadere toets door een deskundige is nodig om de voorgestelde indeling te toetsen op haalbaarheid, veiligheid en 
praktische werkbaarheid. De resultaten hiervan zijn niet meegenomen in deze rapportage. 
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MODEL 3
SCHOLENCLUSTER MET SCHOLEN, BSO & PEUTERWERK 
EN KINDERBOERDERIJ OP LOCATIE , GYMZA AL OP 
LOCATIE JEUGDHONK 
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Om zoveel mogelijk afstand tot de woningen te 
houden wordt de bebouwing geconcentreerd 
op de noordwest-hoek van de kavel. In model 3 
is onderzocht wat de ruimtelijke impact is als de 
gymzaal op de locatie van het jeugdhonk wordt 
gerealiseerd. De impact van het gebouw op 
de omgeving is daardoor minder groot dan bij 
model 1 en 2.  De inpassing van de gymzaal op 
de locatie van het jeugdhonk is te krap. Het zou 
interessant zijn om te zoeken of het programma 
van de gymzaal verkleind zou kunnen worden 
zodat dit wel past. 
De bebouwing oogt vanuit alle kanten uit 
de omgeving nog steeds massaal, maar de 
boerderij blijft herkenbaar als solitair volume als 
onderdeel van het kenmerkende lint. 
De groen- en waterstructuur op de locatie 
wordt aangetast en er zal veel groen verdwijnen 
voor de inpassing van fietsenstallingen en 
schoolpleinen op het maaiveld. 
Voor beide wijkdelen wordt een parkeer- / kiss & 
ridezone gerealiseerd. Er is onvoldoende ruimte 
om het gevraagde aantal parkeerplaatsen 
voor fietsen en auto’s te realiseren. Nadere 
toets door een verkeersdeskundige is nodig 
om de voorgestelde indeling te toetsen 
op haalbaarheid, veiligheid en praktische 
werkbaarheid.
Dit model heeft nog steeds een grote 
ruimtelijke impact. In een vervolgfase zou 
onderzocht moeten worden of de impact van 
het gebouwvolume optisch/visueel verkleind 
kan worden. 

school 1

school 2

school 3

bso & peuterwerk

algemene ruimten 

gymzalen

kinderboerderij
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BSO op begane grond

MODEL 3
SCHOLENCLUSTER MET SCHOLEN, BSO & PEUTERWERK 
EN KINDERBOERDERIJ OP LOCATIE , GYMZA AL OP 
LOCATIE JEUGDHONK

buitenruimte BSO
375 m2

schoolplein
600 m2

schoolplein
600 m2

schoolplein
600 m2

overig
ca 1100 m2

overig
ca. 6000 m2

overig
ca. 4000 m2

K&R (42 + 23 plaatsen)

schoolplein

fietsenstalling 530 plaatsen)

gebouw
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UITGANGSPUNTEN
• De ecologische zone wordt niet bebouwd, maar kan wel gebruikt worden als schoolplein of K&R-zone. Het 

realiseren van een schoolplein aan de overkant van de weg is echter niet gewenst. Daarom is alleen parkeren of 
K&R onderzocht in deze zone. 

• Er is en blijft geen autoverbinding tussen beide wijkdelen. 
• Abtswoude wordt niet belast met extra verkeer. 
• Om zoveel mogelijk afstand tot de woningen te houden wordt de bebouwing geconcentreerd op de 

noordwest-hoek van de kavel. 
• Er wordt uitgegaan van maximaal twee bouwlagen.
• De functie kinderboerderij vervalt.
• Alhoewel het lint, de veenkavels, de sloten, de groenstructuur en erven met bebouwing geen specifieke 

monumentale status hebben, is de historische structuur van het lint Abtswoude (lint + veenkavels + sloten + 
groenstructuur + erven en bebouwing) als geheel wel een waardevol en kenmerkend element. Daarom is het 
gewenst om zoveel mogelijk van deze structuur op de kavel te behouden. 

• Er is geen rekening gehouden met eventuele specifieke eisen (bijvoorbeeld veiligheid, geluid of geur) met 
betrekking tot de combinatie school en kinderboerderij) 

KNELPUNTEN / AANDACHTSPUNTEN / ONMOGELIJKHEDEN / GEVOLGEN
• De K&R-zone kan buiten haal- en brengtijden niet worden gebruikt als schoolplein, omdat hiervoor de straat 

moet worden overgestoken en dit onveilige situaties veroorzaakt.
• De K&R zones zijn verdeeld over 2 gebieden ter plaatse van de ecologische zone.*
• Aan de oostzijde kan een K&R lus worden gemaakt (ca. 23 plekken) door de Kalfjeslaan en Landbouwpad te 

verbinden en als eenrichtingsweg voor K&R in te richten. Daarmee verandert voor het Landbouwpad de functie 
als uitsluitend fietspad. Aansluiting op de kruising Tandhofdreef is aandachtspunt.*

• Aan de westzijde kan een K&R lus worden gemaakt (ca 42 plekken) over de Amazoneweg-Landbouwpad. 
Daarmee verandert ook hier voor het Landbouwpad de functie als uitsluitend fietspad. Aandachtspunt zijn ook 
de taluds binnen deze lus in relatie tot het ruimtebeslag van de K&R plekken - past dit naast elkaar?*

• Dit betreft het globaal ruimtebeslag. Nadere toets nodig door deskundige om de voorgestelde indeling te 
toetsen op haalbaarheid en praktische werkbaarheid.*

• De lussen kunnen theoretisch verlengd worden, maar daardoor neemt de afstand tot de scholen alleen maar 
toe en komen de lussen verder van de entrees te liggen.* 

• Personeelparkeren moet worden opgelost in de K&R zones waardoor de K&R aantallen naar beneden gaan, 
dan wel op het parkeerterrein aan het eind van de Kalfjeslaan (max. 24 plekken) of op het parkeerterrein aan de 
Sandinoweg.*

• Groen- en waterstructuur op de locatie wordt aangetast.
• De boerderij is herkenbaar als solitair volume als onderdeel van het kenmerkende lint.
• Bebouwing scholen staat erg dicht tegen elkaar.
• Het fietsparkeren rondom het gebouw kan niet volledig worden ingepast (550 stuks) en is onaagenaam 

ingepast tot dicht bij de gevel.
• Het inpassen van de schoolpleinen gaat ten koste van groen. 
• Vanuit het gebouw heb je direct zicht op de fietsenstallingen.
• Er is geen / weinig ruimte voor natuurinclusieve inpassing op landschappelijk / stedenbouwkundig niveau 

behalve dat de waterspeeltuin en Kindertuin “de Boterbloem” behouden blijven.
• De bebouwing komt dicht bij de hoekwoning van de Kalfjeslaan. 
• De gymzaal op de locatie van het jeugdhonk is te krap ingepast.

OVERWEGINGEN / KANSEN
• De footprint en het volume van het gebouw zouden verkleind kunnen worden als een deel van het programma 

elders in de wijk wordt gerealiseerd.
• De footprint en het volume van het gebouw zouden verkleind kunnen worden als een deel van het programma 

ondergronds kan worden gerealiseerd.
• De footprint van het gebouw zou verkleind kunnen worden als er hoger dan twee lagen wordt gebouwd. 
• Er zou extra ruimte op het maaiveld kunnen worden gecreeërd als het gebouw op poten zou worden gezet.
• Er zou extra ruimte op het terrein over kunnen blijven als (een deel van) de daken kunnen worden gebruikt als 

speelruimte.
• De waterspeeltuin en Kindertuin “de Boterbloem” zouden kunnen worden gebruikt als speelruimte voor de 

school. Dit betekent wel iets voor het functioneren van Kindertuin “de Boterbloem” en de waterspeeltuin.
• De functies waterspeeltuin, Kindertuin “de Boterbloem” en kinderboerderij kunnen opnieuw worden ingepast 

op de overige beschikbare ruimte op kavel 1.  
• Bij de uitwerking van het gebouwvolume zou kunnen worden gezocht naar een zachtere vormgeving en 

verfijning die de gebouwmassa kleinschaliger en vriendelijker doet ogen. 
• Het kan een keuze zijn om het halen en brengen met de auto te ontmoedigen door de afstand van de 

parkeerplaatsen tot de entree te vergroten, waardoor er minder K&R-plaatsen hoeven worden gerealiseerd. 
• Door de aanvangstijden van de scholen te spreiden kan het aantal K&R-plaatsen worden verminderd. 
• Door de Amazoneweg te reconstrueren kan wellicht meer ruimte ontstaan voor inpassing van de gymzaal.

*  Nadere toets door een deskundige is nodig om de voorgestelde indeling te toetsen op haalbaarheid, veiligheid en 
praktische werkbaarheid. De resultaten hiervan zijn niet meegenomen in deze rapportage. 





LANDSCHAPPELIJKE EN 
STEDENBOUWKUNDIGE 

INPASSING
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RUIMTEBESPARING GEBOUW
- programma elders 

- verkleining programma 

- ondergronds bouwen

- gebouw optillen

- hoger bouwvolume

RUIMTEBESPARING TERREIN
- minder parkeerplaatsen

- minder fietsenstallingen

- dubbelgebruik functies 

VERZACHTEN BOUWVOLUME
- geleding

- kappen

- afrondingen

- terugleggen verdieping

- benutten landschapselementen

NATUURINCLUSIEVE INPASSING
- inpassen in het groen 

- bekleden met groen

De modellenstudie laat knelpunten, aandachtspunten, (on)mogelijkheden en gevolgen zien. 
Daarnaast worden kansen en overwegingen benoemd. In dit hoofdstuk laten we zien wat 
deze kansen en overwegingen kunnen opleveren voor een betere landschappelijke inpassing. 
We presenteren een toolbox met diverse gereedschappen voor een betere landschappelijke 
inpassing met mogelijkheden voor ruimtebesparing in het gebouw en terrein, mogelijkheden 
om het bouwvolume te verzachten en mogelijkheden voor een natuurinclusieve inpassing. 

Om de meest optimale situatie te kunnen laten zien gaan we uit van het model met het 
minimale gebouwprogramma (model 3). 

LANDSCHAPPELIJKE EN 
STEDENBOUWKUNDIGE 
INPASSING
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TOOLBOX VOOR LANDSCHAPPELIJKE EN 
STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING
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Model 1 laat zien dat de locatie te klein 
is om het volledige gebouwprogramma 
in twee lagen op kavel 1 te realiseren. 
Daarom zou overwogen kunnen worden 
om een deel van het programma 
elders te realiseren. De scholen hebben 
aangegeven dat het niet haalbaar is 
om één van de scholen elders in de 
wijk te plaatsen. De gymzaal en BSO & 
peuterwerk zouden wel op een andere 
locatie in de wijk kunnen worden 
gerealiseerd. Ook al heeft dit geen 
voorkeur. Model 2 laat zien wat het 
gebouwvolume is als de gymzaal elders 
in de wijk komt. Model 3 laat zien wat de 
ruimtelijke impact is als zowel de gymzaal 
als de BSO & peuterwijk elders in de wijk 
worden gerealiseerd.  

PROGRAMMA ELDERS

RUIMTEBESPARING GEBOUW
AFWEGINGEN
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Om de massa van het gebouwvolume te 
verkleinen zou kunnen worden onderzocht 
of het mogelijk is om bepaalde programma-
onderdelen te verkleinen. De oppervlaktes 
van de scholen zijn gekoppeld aan 
leerlingenaantallen en budgetten. Het 
bruto vloeroppervlak van de scholen kan 
niet zomaar verkleind worden. Voor de 
sportfunctie is uitgegaan van een  
sportzaal (dubbele gymzaal te scheiden met 
zakwand) met een veld van 22x28m en een 

uitloop aan alle zijden van 2 meter (brutoveld: 
26x32m, PvE No Label). Er zou onderzocht 
kunnen worden of het mogelijk is om een 
enkele gymzaal of gymlokalen te realiseren 
in plaats van een sportzaal. Hiermee wordt 
de afmeting van de sportfunctie aanzienlijk 
kleiner. Dit heeft gevolgen voor het mogelijke 
gebruik van de sportvoorzieningen.  
Of de BSO & peuterwerk zouden kunnen 
worden verkleind is niet bekend.  

VERKLEINING 
PROGRAMMA

Afmetingen sportvoorzieningen volgens KVLO Handboek 
huisvesting bewegingsonderwijs 2019
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Door het gebouw op te tillen zou extra 
ruimte kunnen worden gecreeerd op het 
maaiveld om bijvoorbeeld schoolpleinen, 
fietsenstallingen of parkeerplaatsen 
te realiseren. Nadeel hiervan is dat het 
gebouw hoger wordt en de ruimtelijke 
impact van het gebouw op de omgeving 
groter wordt. De inrichting van de 
ruimte onder het gebouw verdient extra 
aandacht om te voorkomen dat dit een 
onaangename plek wordt. Daarnaast 
zullen de bouwkosten van een opgetild 
gebouw hoger zijn dan een gebouw op 
het maaiveld.

GEBOUW 
OPTILLEN

Voorbeeld van een opgetild gebouw met daaronder speelruimte, Vo Trong Nghia Architects

Voorbeeld van een opgetild gebouw met daaronder speelruimte, Henning Larsen
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Basismodel 3

Door het gebouw op te tillen ontstaat er extra ruimte op het maaiveld, maar wordt het 
gebouwvolume hoger
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Door ondergronds te bouwen kan de 
gebouwmassa boven het maaiveld optisch 
verkleind worden. Het meest optimale 
zou zijn om de gymzaal ondergronds te 
realiseren, omdat deze voorziening geen of 
beperkt daglicht nodig heeft. 
Ook zou het mogelijk zijn een deel van de 
school en/of BSO & peuterwerk functies 
ondergronds te realiseren. Deze functies 
hebben echter wel daglicht nodig, waardoor 
er extra ruimte op het maaiveld moet worden 
gereserveerd worden voor het maken van 
een patio. 
Een andere functie die ondergronds 
zou kunnen is de fietsenstalling. Door 

de fietsenstalling onder het gebouw te 
realiseren blijft er meer ruimte op het 
maaiveld over voor de inpassing van 
de schoolpleinen en groen. Wel heb je 
dan weer meer ruimte nodig voor het 
bereikbaar maken van de fietsenstalling 
middels een hellingbaan. Ondergronds 
bouwen is technisch niet overal mogelijk 
en kan grote financiele gevolgen hebben.  
Het is interessant om te onderzoeken of 
ondergronds bouwen technisch en financieel 
haalbaar is op deze locatie, omdat dit een 
aanzienlijke ruimtebesparing op het maaiveld 
kan opleveren.

ONDERGRONDS 
BOUWEN

Voorbeeld van een verdiepte gymzaal, Karamuk Kuo Architects
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Voorbeeld van ondergrondse BSO ruimte met patio voor daglicht, Dorte Mandrup

Voorbeeld van een ondergrondse fietsenstalling met hellingbaan, wUrck
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De scholen hebben vanwege functionaliteit 
en veiligheid de voorkeur voor een 
schoolgebouw van maximaal twee lagen 
hoog. Dit sluit ook goed aan op de overige 
bebouwing in de wijk. Daarom is er bij 
de modellenstudie uitgegaan van een 
twee-laags gebouw met een deel van het 
schoolprogramma op de verdieping. Om de 
footprint van het gebouw te verkleinen zou 
overwogen kunnen worden om een gebouw 
van drie lagen hoog te maken. Tegelijkertijd 
wordt daarmee het gebouw hoger en 

daarmee ook de impact van het gebouw 
op de omgeving. Het advies is om in dat 
geval slechts een deel van het programma 
op de derde laag te realiseren. Door deze 
derde laag terug te leggen zou de impact 
van de gebouwmassa op de omgeving 
vervolgens weer wat kleiner kunnen worden. 
Er zou onderzocht kunnen worden of het 
mogelijk en gewenst is om een deel van de 
scholen of de BSO & peuterwerk op de derde 
gebouwlaag te realiseren.

HOGER BOUWVOLUME
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Basismodel 3

Door het gebouw drie lagen hoog te maken ontstaat er extra ruimte op het maaiveld. Dit heeft 
gevolgen voor de functionaliteit van de scholen en de impact van het volume op de omgeving. 
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RUIMTEBESPARING TERREIN
AFWEGINGEN

Het gevraagde aantal parkeerplaatsen/K&R 
voor auto’s heeft een enorme impact op de 
omgeving. Door het aantal parkeerplaatsen te 
beperken blijft er aanzienlijk meer ruimte over 
voor groen en overige functies. Het risico van 
het realiseren van minder parkeerplaatsen is 
dat de bestaande parkeerplaatsen in de wijk 
zullen worden benut en overbelast of dat er 
onveilige situaties ontstaan doordat ouders 
hun kinderen langs de weg afzetten. 
Het beleid van de scholen zou kunnen helpen 
om het aantal parkeerplaatsen te reduceren 
door autogebruik te ontmoedigen of 
gespreide aanvangstijden te hanteren. 
Maar om te bepalen of er minder 
parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd 
moet er zicht zijn op wat de impact op 
verkeers- en parkeerdruk gaat worden. 

Hiervoor is een specialistische studie vereist. 
Tot slot heeft ook de parkeer-opstelling 
(langsparkeren of haaksparkeren) effect op 
het ruimtegebruik vs. comfort, zie eerdere 
toelichting bij programma.

MINDER 
PARKEERPLA ATSEN

90 plaatsen
3.715 m2

18 plaatsen
795 m2

36 plaatsen
1.525 m2

54 plaatsen
2.250 m2

72 plaatsen
2.985 m2
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Ook het gevraagde aantal 
fietsparkeerplaatsen heeft een enorme 
impact op de omgeving. Door de omvang 
van de fietsenstallingen te beperken 
blijft er aanzienlijk meer ruimte over 
voor groen en overige functies. Het 
risico van het realiseren van minder 
fietsparkeerplaatsen is dat mensen 
ontmoedigd kunnen worden om met 
de fiets te komen, dat er onveilige 
situaties ontstaan of dat fietsen buiten de 
stallingen worden geparkeerd. 
Om te bepalen of er minder 
fietsparkeerplaatsen kunnen worden 
gerealiseerd moet er zicht zijn op wat de 
impact op verkeers- en fietsparkeerdruk 
gaat worden. Hiervoor is een 
specialistische studie vereist.

MINDER 
FIETSENSTALLINGEN

108 plaatsen
205 m2

216 plaatsen
410 m2

324 plaatsen
615 m2

432 plaatsen
820 m2

540 plaatsen
  1.025 m2

648 plaatsen
1.230 m2
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Door slim gebruik te maken van de 
beschikbare ruimte zou ruimte op het 
maaiveld bespaard kunnen worden. 
Er zijn een aantal functies die geschikt 
zouden kunnen zijn voor dubbelgebruik. 
Zo zou de K&R-zone buiten breng- en 
haaltijden gebruikt kunnen worden als 
schoolplein en zouden de speelvelden tijdens 
schooltijden gebruikt kunnen worden voor 
sport en spelen. Ook de daken zouden 
gebruikt kunnen worden als schoolplein of 
buitenruimte van de BSO & peuterwerk. Dit 
gaat dan wel ten koste van ruimte voor de 
mogelijke plaatsing van zonnepanelen. Of 
dergelijk dubbel ruimtegebruik wenselijk en 
werkbaar is moet worden besproken.  

DUBBELGEBRUIK 
FUNCTIES

Voorbeeld van spelen in het groen, CEBRA Architecure

Voorbeeld van spelen op het dak, Tezuka architects
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Voorbeeld van spelen op K&R-zone, Buro Sant en Co

Voorbeeld van plein boven de fietsenstalling, Cobe
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VERZACHTEN BOUWVOLUME
AFWEGINGEN

Door de massa te laten verspringen wordt 
de lengte van de gevels visueel gebroken. 
Dit kan helpen om het gebouw minder 
massief te laten ogen. 
Verticale hoogteverschillen tussen de 
verschillende bouwdelen kunnen ook 
helpen om de gebouwmassa visueel 
minder massief te laten lijken. Omdat er 
wordt uitgegaan van een gebouwmassa 
van twee lagen is de variatie in 
gebouwhoogte beperkt.

De rechthoekige massa zoals weergegeven in de modellenstudie is geen ontwerp, maar 
een feitelijke weergave van het ruimtelijke en functionele programma van eisen als 
samenhangende en logisch opgebouwde massa. Om ervoor te zorgen dat de massa minder 
massaal en juist vriendelijker oogt zou de massa kleinschaliger vormgegeven kunnen worden. 
Hieronder vind je een aantal voorbeelden van hoe dit zou kunnen. Hoe dit verder uitgewerkt 
wordt is een architectonische ontwerpopgave en maakt geen deel uit van de massastudie.

GELEDING

Basis model 3
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Horizontale verspringingen om de lengte van de gevel visueel te doorbreken

Horizontale verspringingen om de lengte van de gevel visueel te doorbreken

Horizontale en verticale verspringingen om de lengte van de gevel visueel te doorbreken
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Het toepassen van kappen in plaats 
van een plat dak kan de gebouwmassa 
kleinschaliger doen ogen. Dit sluit tevens 
aan bij de kleinschalige bebouwing in 
de omgeving. Door steilere kappen te 
maken  wordt de gebouwmassa hoger en 
biedt het tegelijkertijd de mogelijkheid 
om hier een deel van het programma in 
onder te brengen. Lage kappen zullen 
alleen hogere ruimten opleveren en 
geen extra oppervlakte. Als er kappen 
worden toegepast kan er op het dak geen 
schoolplein worden gerealiseerd. Ook 
zonnepanelen kunnen dan in beperktere 
mate worden gerealiseerd dan bij een plat 
dak.

K APPEN

Basismodel 3
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Toepassen van functionele kappen. Hiermee kan de goothoogte worden verlaagd, maar wordt 
de nok hoger.  

Toepassen van esthetische kappen, hier past geen extra gebouwprogramma onder 
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Stringio

DP6
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CEBRA Architecture

CEBRA Architecture
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Door de hoeken van de gebouwen af te 
ronden ontstaat een vriendelijker beeld. 
Hoe groter de afrondingen, hoe groter het 
visuele effect, maar hoe meer programma 
er elders teruggeplaatst moet worden 
omdat dit ten koste gaat van bruikbaar 
vloeroppervlak. 

AFRONDINGEN

Basismodel 3
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Gebouwvolume met afgeronde hoeken

Ronde gebouwvolumes met elkaar verbonden
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Voorbeeld van een schoolgebouw met afronde hoeken, GAJ architecten

Voorbeeld van een schoolgebouw met ronde gebouwvolumes en terugliggende verdieping, 
De Zwarte Hond
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De gebouwmassa kan minder massaal ogen 
als de bovenste laag inspringt / terugligt. Het 
terugleggen van een verdieping betekent 
wel dat de oppervlakte die verloren gaat 
elders teruggeplaatst moet worden. Door 
de scholen wordt meer programma op de 

verdieping gevraagd dan op de begane 
grond dus voor modellen waarbij de gymzaal 
en BSO & peuterwerk elders in de wijk 
worden gepositioneerd lijkt dit geen logische 
keuze.

TERUGLEGGEN 
VERDIEPING

Basismodel 3

Gebouwvolume met terugliggende verdieping
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Door landschapselementen zoals bomenrijen, 
waterpartijen en bossingels rond het gebouw 
te plaatsen wordt de stenige aanblik van het 
gebouw verzacht. Dit moet in verbinding 
met- en in aansluiting op de bestaande 
landschapselementen op de locatie gebeuren 
zodat ruimtelijke samenhang ontstaat. 
Dat betekent ondermeer dat dergelijke 
elementen een zekere maat en robuustheid 

nodig hebben om van betekenis te kunnen 
zijn en om als logisch onderdeel van het 
landschap aan te voelen. Denk hierbij aan 
bomen van de tweede of eerste grootte. De 
ruimte die hier voor nodig is (bij een bomenrij 
bv. minimaal 12m brede strook voor de boom 
zelf en voldoende afstand tot de gevel) heeft 
als gevolg dat de massa van het gebouw 
verkleind moet worden.

BENUTTEN 
LANDSCHAPSELEMENTEN

De stenige aanblik van het gebouw kan verzacht worden door inpassing in het groen. Om dit te 
bereiken moet rondom het gebouw voldoende ruimte gereserveerd worden. 
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Voorbeeld van een groene buffer rondom het gebouw, CEBRA Architecture

Voorbeeld van een groene buffer langs / in het gebouw, Zanderroth architekten, Tezuka architects



116

Natuurinclusief bouwen is een belangrijk aandachtspunt op deze groene locatie, die 
onderdeel is van de landschappelijke verbinding van de wijk met de natuurlijke omgeving. 
Natuurinclusief bouwen biedt mogelijkheden om diverse ecosysteemdiensten aan te bieden 
voor zowel mens als natuur (bv. lucht, voedsel, biotopen, uitzicht) en kan op verschillende 
manieren worden ingepast. Hieronder worden drie manieren van natuurinclusief bouwen 
omschreven die elk een andere visuele, ruimtelijke en ecologische impact op de omgeving 
hebben.   

NATUURINCLUSIEVE 
INPASSING
AFWEGINGEN

Deze optie gaat niet verder dan het 
‘decoreren’ of bekleden met groen, 
bijvoorbeeld op de gevels en daken, of het 
plaatsen van nestkastjes. Naast positieve 
effecten voor klimaat en duurzaamheid, 
zoals waterberging en koeling helpen 
groene gevels en daken om de uitstraling 
van het gebouw wat te verzachten. Deze 
optie vraagt geen extra ruimtebeslag op 
maaiveldniveau.

Bij inpassing van het gebouw in het groen  
maakt de natuur een integraal deel uit 
van het stedelijke ecosysteem in het ge-
bouw. Voorbeelden zijn een groene buffer 
rondom het gebouw, het in het gebouw 
brengen van groen of het door laten lopen 
van het maaiveld over (een deel van) het 
gebouw heen. Deze optie vraagt extra 
ruimtebeslag op maaiveldniveau en heeft 
mogelijk financiele consequenties.

INPASSEN IN HET 
GROEN BEKLEDEN MET GROEN



117

Basismodel 3

Het integreren van landschap en gebouw kost extra ruimte die elders op of aan het 
gebouwvolume teruggeplaatst zal moeten worden

Het ‘bekleden’ van het gebouw met groen kost geen extra ruimte
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Voorbeeld van het bekleden van het gebouw met groene gevels

Voorbeeld van het bekleden van het gebouw met groendak, Vo Trong Nghia
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Voorbeeld van het integreren van gebouw en groen, Studio Marco Vermeulen

Voorbeeld van het integreren van gebouw en groen, Approach Design (ZUP)





CONCLUSIE EN 
ADVIES
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CONCLUSIE EN ADVIES
In deze rapportage is inzichtelijk gemaakt wat de ruimtelijke gevolgen zijn van het 
scholencluster op de locatie Kinderboerderij, Kindertuin “de Boterbloem” en waterspeeltuin 
op basis van de benoemde uitgangspunten. Uit de modellenstudie blijkt dat het programma 
op de locatie fors is. De modellenstudie laat zien dat dit deels verminderd kan worden door 
functies dubbel te gebruiken. In het onderdeel ‘Landschappelijke en stedenbouwkundige 
inpassing’ staan diverse mogelijkheden voor een betere landschappelijke inpassing met 
mogelijkheden voor ruimtebesparing in het gebouw en terrein, mogelijkheden om het 
bouwvolume te verzachten en mogelijkheden voor een natuurinclusieve inpassing. Om de 
meest optimale situatie te kunnen laten zien is daarbij uitgegaan van het model met het 
minimale gebouwprogramma (model 3). 

Het advies is om te zoeken naar mogelijkheden om het programma te verkleinen, door 
bijvoorbeeld  functies elders in de wijk te huisvesten en het aantal parkeerplaatsen te 
verminderen. Of dit mogelijk is zal moeten worden onderzocht door de gemeente. Daarnaast 
zou het interessant zijn om te onderzoeken of er ondergronds zou kunnen worden gebouwd. 
Daarnaast adviseren we om middels vormgeving en natuurinclusieve inpassing de impact van 
het gebouwvolume op de omgeving te verzachten.

In het hoofdstuk ‘Lanschappelijke en stedenbouwkundige inpassing’ wordt inzichtelijk 
gemaakt dat middels vormgeving en natuurinclusieve inpassing de impact van het 
gebouwvolume op de omgeving kan worden verzacht. In een eventuele vervolgfase zou dit 
verder uitgewerkt kunnen worden. Daaraan voorafgaand zal er een model moeten worden 
gekozen en zullen de volgende vragen door de gemeente moeten worden beantwoord:

• Is het mogelijk om ondergronds te bouwen?
• Kan er programma elders in de wijk worden gerealiseerd?
• Zijn er gebouwfuncties die verkleind kunnen worden (bijvoorbeeld de gymzaal)?
• Is het mogelijk om minder parkeerplaatsen te realiseren?
• Is het mogelijk om minder fietsparkeerplaatsen te realiseren?
• Is het mogelijk om een deel van de schoolpleinen op het dak te realiseren ?
• Is het gewenst (ruimtelijk en functioneel) om hoger dan twee lagen te bouwen?

De hiernaast weergegeven matrix geeft de gemeente inzicht in de mogelijke afwegingen 
per model. Het kan gebruikt worden als handvat voor discussies en gesprekken tussen de 
betrokken stakeholders. Aan de hand van deze gesprekken kan de matrix worden ingevuld. 
In het onderdeel ‘Lanschappelijke en stedenbouwkundige inpassing’ is zichtbaar wat de 
ruimtelijke impact per onderdeel is. 
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RUIMTEBESPARING GEBOUW

- programma elders 

- verkleining programma 

- ondergronds bouwen

- gebouw optillen

- hoger bouwvolume

RUIMTEBESPARING TERREIN

- minder parkeerplaatsen

- minder fietsenstallingen

- dubbelgebruik functies 

VERZACHTEN BOUWVOLUME

- geleding

- kappen

- afrondingen

- terugleggen verdieping

- benutten landschapselementen

NATUURINCLUSIEVE INPASSING

- inpassen in het groen 

- bekleden met groen
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Delft voert een haalbaarheidsstudie uit naar het clusteren van vijf basisscholen op 
één locatie in de wijk Tanthof. Het gaat om de basisscholen De Waterhof, De Bonte Pael, Simon 
Carmiggeltschool, De Regenboog en De Eglantier. Deze vijf scholen liggen nu verspreid over drie 
locaties in de wijk. De huidige drie schoollocaties worden geclusterd tot één locatie in de wijk. 
Het gaat om een locatie aan de noordkant van de wijk (bij de kinderboerderij) of aan de zuidkant 
van de wijk (bij de keerlus van de tram), zie Figuur 1-1. De clustering van de basisscholen leidt tot 
piekmomenten van zowel auto’s, fietsers en voetgangers rond de begin- en eindtijden van de 
scholen. Dit heeft impact op de omgeving. In het kader van de haalbaarheidstudie is daarom voor 
beide locaties een verkeerskundig onderzoek nodig naar mogelijke routes en mobiliteitseffecten.  

1.2 Doelstelling van dit onderzoek 

Het verkeerskundig onderzoek dient per locatie de verkeerskundige impact (parkeren, 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid) van de clustering van de basisscholen op de omgeving en 
routes naar de locatie te beoordelen. Daartoe moet beschouwd worden via welke routes de 
locaties bereikbaar zijn of gemaakt kunnen worden voor de verschillende verkeerssoorten (lopen, 
fiets, auto). Daarnaast dienen beide locaties en eventuele ontsluitingsscenario’s ten opzichte van 
elkaar te worden afgewogen.  
 

 
Figuur 1-1 Locaties huidige in en nieuwe basisscholen 

  

Locatie noord 

Locatie zuid 



Scholencombinatie Tanthof 
Verkeerskundige onderzoek 
projectnummer 0463558.100 
22 oktober 2020  
Gemeente Delft 

 
 
 
 

Blad 2 van 42 

 

1.3 Uitgangspunten voor dit onderzoek 

Voor dit onderzoek gelden de volgende uitgangspunten: 
 

- Het scholencluster biedt ruimte aan maximaal 1050 leerlingen. Het bijhorende 
kinderdagverblijf (KDV) biedt naast buitenschoolse opvang circa 120 m2 ruimte voor 2 
peutergroepen met maximaal 16 kinderen per groep voor de dagopvang. In dit 
verkeersonderzoek wordt daarom uitgegaan van 1082 leerlingen. 
 

- De gymzaal is onderdeel van het scholencluster en wordt gebruikt door de scholen. 
 

- De geografische spreiding van de leerlingen: deze informatie komt uit het 
postcodebestand van de leerlingen. In paragraaf 3.1 wordt hier nader op ingegaan. 
 

- Nota parkeernormen 2018. In deze nota staan parkeernomen gegeven voor de 
mogelijke nieuwe schoolomgeving. Daaruit kan worden herleid hoeveel parkeerplaatsen 
en kiss & ride voorzieningen nodig zijn bij de geclusterde basisscholen met een gegeven 
aantal leerlingen. In paragraaf 3.2 wordt hier nader op ingegaan. 

 
- Het mobiliteitsprogramma Delft 2040 (MPD 2040, concept). Het MPD 2040 zet in op een 

mobiliteitstransitie: Delft wil het mobiliteitssysteem veranderen, zodat Delft de 
komende decennia bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft. De ruimte voor de 
infrastructuur in de stad wordt beter benut door voorrang te geven aan ruimte-
efficiënte, schone, slimme en veilige mobiliteit. Denk onder andere aan stimuleren van 
de fietsen en lopen. Voor de schoolomgeving wordt ingezet op comfortabele en veilige 
loop- en fietsroutes en fietsparkeervoorzieningen op korte afstand. De parkeer- en kiss 
& ride voorzieningen voor autoverkeer kunnen op grotere afstand. 

1.4 Leeswijzer 

In deze rapportage wordt verslag gedaan van het verkeerskundig onderzoek. In hoofdstuk 2 
wordt eerst de verkeerskundige/stedebouwkundige opzet van de wijk Tanthof beschreven, en 
vervolgens de huidige verkeerskundige situatie rond de bestaande scholen.  
 
In hoofdstuk 3 wordt een nadere uiteenzetting gedaan van de geografische spreiding van 
leerlingen ten opzichte van de mogelijke nieuwe schoolomgevingen en parkeeropgave voor de 
nieuwe schoolontwikkeling op basis Nota parkeernormen 2018.  
 
Hoofdstuk 4 en 5 geven respectievelijk voor locaties noord en zuid de verkeerskundige 
ontsluitingsmogelijkheden voor fiets, auto en lopen, als ook de verkeersaantrekkende werking 
van de scholen tijdens de haal- en brengmomenten en hoeveel parkeerplaatsen en kiss & ride – 
voorzieningen nodig zijn. Per locatie worden de meeste voor de hand liggende routes naar de 
beide locaties geduid en wordt beoordeeld in hoeverre de wegen daartoe geschikt zijn. Tevens 
wordt voor beide locaties een tweede scenario geschetst met een gereduceerd aantal Kiss & 
Ride- en parkeervoorzieningen.  
 
Uiteindelijk wordt in hoofdstuk 6 de conclusies per locatie samengevat en worden de beide 
locaties ten opzichte van elkaar beoordeeld. 
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2 Analyse huidige situatie 

In dit hoofdstuk wordt de analyse van de huidige situatie in Tanthof uiteengezet. Op basis van 
observaties op locatie en diverse databronnen is er een beeld verkregen van verkeersaspecten in 
de wijk Tanthof, met specifieke focus op de potentiële nieuwe schoollocaties. Deze analyse geeft 
input voor de vervolgonderzoek naar de verkeerseffecten van het verplaatsen en clusteren van 
de scholen naar de noordelijke of zuidelijke locatie. 

2.1 Verkeersstructuur Tanthof 

Autostructuur 
De wijk Tanthof bestaat uit twee delen: Tanthof-West en Tanthof-Oost. De wijkdelen worden 
gesplitst door Abtswoude, een mooie landelijke weg en fietsroute die van/naar 
Schiedam/Rotterdam leidt en enkele private percelen en woningen ontsluit. Deze smalle weg die 
links en rechts langs het water ligt is niet geschikt voor grote intensiteiten. De beiden wijkdelen 
hebben een eigen ontsluiting voor autoverkeer op de Kruithuisweg. Tanthof-Oost heeft een 
woonerfstructuur. De woonerfjes in de wijk zijn hierbij als ‘bloemkoolroosjes’ gekoppeld aan de 
wegenstructuur. Tanthof-West heeft rechte, soms doodlopende straten en is voorzien van een 
trambaan. In West zijn de Derde Werelddreef en -in mindere mate- de Zambezilaan de 
ontsluitingswegen. In Oost is dat de Tanthofdreef. Figuur 2-1 toont de verkeersstructuur van de 
beide wijkdelen van Tanthof. 
 

 
Figuur 2-1: verkeersstructuur auto (bron: gemeente Delft) 

Fietsstructuur 
In het mobiliteitsprogramma Delft 2040 staat de hoofdfietsstructuur van Delft verbeeld, zie 
Figuur 2-2. In de Tanthof is de hoofdfietsstructuur 1 op 1 gekoppeld aan de wegenstructuur voor 
autoverkeer en aangevuld met veel fietsdoorsteekjes en solitaire fietspaden. Dit maakt dat het 
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fietsnetwerk veel fijnmaziger en aantrekkelijker is dan de autostructuur. Het resultaat is dat de 
fiets directere routes heeft binnen de Tanthof dan auto’s. De Abtswoude, die de Tanthof-oost en 
Tanthof-west voor autoverkeer van elkaar scheidt, is onderdeel van kwaliteits fietsnetwerk. Voor 
fietsverkeer zijn de beide wijkdelen wel met elkaar verbonden via de fietsdoorsteekjes. De beide 
schoollocaties Noord en Zuid zijn beiden vanuit verschillende windrichtingen met vrijliggende 
fietsinfrastructuur te bereiken. Voor een nadere analyse daarvan, zie hoofdstuk 4 en 5. 
 

 
Figuur 2-2: Verkeersstructuur fiets (bron: mobiliteitsplan Delft 2040) 
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2.2 Verkeersintensiteiten en snelheid 

De verkeersintensiteit is een belangrijke maat voor de drukte op een weg. Informatie over de 
drukte in de wijk op verschillende locaties en tijdstippen is ondersteunend aan de vervolganalyse 
naar de effecten van de verplaatsing van de schoollocaties op het verkeersbeeld in Tanthof. 
 
Voor een gedetailleerd beeld van de verkeersintensiteit in Tanthof, zijn in de periode van 7-14 juli  
op 7 locaties in Tanthof verkeerstellingen uitgevoerd met sensoren: 
 

Nr. Straat 

 

1 Amazoneweg (ter hoogte van kruispunt Kruithuisweg/Pr.Beatrixlaan) 

2 Derde Werelddreef (tussen Gandhilaan en Syriësingel) 

3 Gandhilaan-noord (tussen Derde Werelddreef en Sri Lankapad) 

4 Gandhilaan-zuid (tussen Derde Werelddreef en Sri Lankapad) 

5 Kalfjeslaan (t.h.v. busbaan Tanthof) 

6 Meerkoetlaan (tussen Lepelaarstraat en Gruttohof) 

7 Sandinoweg (tussen Amazoneweg en Boliviastraat) 

 
Omdat er tijdens de meetperiode beperkende maatregelen golden vanwege het coronavirus, is 
de representativiteit van de metingen gecontroleerd door de intensiteit op de permanente 
telpunten op de Voorhofdreef en de Derde Werelddreef in de meetperiode 2020 te vergelijken 
met de intensiteit tijdens dezelfde periode in 2019 (de ‘normale situatie’). De verhouding tussen 
de normale situatie in 2019 en de situatie in 2020 is gebruikt om de tijdelijke tellingen in 2020 
naar een representatieve waarde te schalen. Uit de vergelijking is naar voren gekomen dat 
gedurende de tweede week van juli de intensiteit op de Buitenhofdreef in 2019 maximaal 9% 
hoger was ten opzichte van 2020. Op de Tanthofdreef was de intensiteit in 2020 juist hoger dan 
in 2019. Uiteindelijk is er gekozen voor een ‘coronafactor’ van 9% als worst-case scenario.  
 
In Tabel 2-1 staan zich de meetresultaten van de bemeten locaties. De resultaten bestaan uit 
etmaal intensiteiten en uur intensiteiten in de periodes 08-09 uur, 14-15 uur en 15-16 uur. De 
geconstateerde coronafactor zoals hierboven beschreven is in alle telresultaten in de 
onderstaande tabel verwerkt. 
 

Nr. Straat Aantal 
rijrichtingen 

Etmaal 08 – 09 
uur 

14 – 15 
uur 

15 – 16 
uur 

1 Amazoneweg 2 1020 70 60 80 

2 Derde Werelddreef 2 2700 220 200 200 

3 Ghandilaan Noord 1 300 40 30 20 

4 Ghandilaan Zuid 1 330 40 30 20 

5 Kalfjeslaan 2 2310 180 180 180 

6 Meerkoetlaan 2 2210 160 150 150 

7 Sandinoweg 2 790 70 50 70 

Tabel 2-1 Intensiteiten meetlocaties (met coronafactor van 9% en afgerond) 
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Snelheid 
Naast de intensiteit zijn bij de meetlocaties ook de snelheid bemeten. In Tabel 2-2 is voor elke 
locatie de V85 (De V85 is de snelheid die door 85% van de weggebruikers niet overschreden 
wordt) en het aandeel verkeer dat te hard rijdt weergegeven. Alleen op de Amazoneweg rijdt een 
groot aandeel boven het snelheidsregime van 30 km/uur. 
 

Nr. Straat Max snelheid V85 te hard 

1 Amazoneweg 30 42 71,50% 

2 Derde Werelddreef 30 22 0,75% 

3 Ghandilaan Noord 30 19 4,80% 

4 Ghandilaan Zuid 30 20 4,50% 

5 Kalfjeslaan 30 28 8,40% 

6 Meerkoetlaan 30 17 0,95% 

7 Sardinoweg 30 25 4,10% 

Tabel 2-2 Rijsnelheid meetlocaties 

2.3 Verkeersveiligheid 

Voor de hele wijk Tanthof is voor de periode 2014-2019 ongevallendata beschikbaar (viastat 
online). Gelet op de omvang van de wijk is het aantal verkeersongevallen relatief laag. Wel is het 
aantal letselongevallen in de afgelopen jaren licht toegenomen, tot 10 in 2019.  
 
De meeste ongevallen vinden plaats op de Tanthofdreef, Abtswoude, Derde Werelddreef, 
Amazoneweg en Latijns-Amerikalaan. In de woonstraten en nabij de huidige schoollocaties zijn 
geen verkeersongevallen gevonden in de ongevallendata. Verder valt op dat in de nabijheid van 
mogelijke schoolomgeving noord meer ongevallen hebben plaatsgevonden dan bij mogelijke 
schoolomgeving zuid. Dit is verklaarbaar, omdat bij locatie zuid nauwelijks (auto)verkeer komt. 
 
Ongeveer twee derde van de letsels vindt plaats bij personen tussen de 40 en 70 jaar. Kinderen 
tot 12 jaar zijn in minder dan 10 procent van de letselongevallen betrokken. Bij de meeste 
ongevallen zijn personenauto’s betrokken, maar de letsels vinden het meeste onder de fietsers 
plaats: bij de letselongevallen met fietsers betreft het alleen volwassenen. 
 
Bijlage 2 geeft meer gedetailleerd inzicht in de locaties waar de meeste ongevallen hebben 
plaatsgevonden, en welke vervoerswijzen en leeftijdscategorieën daarbij betrokken zijn geweest.  
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2.4 Functie en gebruik Abtswoude 

Functie 
De weg Abtswoude heeft een functie als erftoegangsweg (30 km/uur) en verbindt Schiedam met 
Delft. Deze weg scheidt de beide wijkdelen Tanthof-oost en Tanthof-west en sluit in Tanthof-west 
via de Amazoneweg en de Derde Wereldreef aan op de Kruithuisweg. De Abtswoude is onderdeel 
van de metropolitane fietsroute Delft - Schiedam. Om aan het ambitieniveau van de route te 
kunnen voldoen wordt gedacht aan heringericht tot fietsstraat. Voor gemotoriseerd verkeer geldt 
dat het wensbeeld is dat deze weg uitsluitend wordt gebruikt door bestemmingsverkeer. Om 
gebiedsvreemd autoverkeer tussen Schiedam en Delft via de Abtswoude te ontmoedigen is aan 
de zuidzijde een spitssluis aangebracht. Voor autoverkeer is via de Abtswoude geen uitwisseling 
mogelijk tussen de beide delen van Tanthof. Voor fietsverkeer is dit wel mogelijk.  
 

Figuur 2-3   

Abtswoude ter hoogte van de fietsoversteek 
in het verlengde van Veulenkamp   

 

 
 

Figuur 2-4 

Abtswoude ter hoogte van de kruising met de 
busbaan 

 

Gebruik 
De Abtswoude is een veelgebruikte fietsroute tussen Delft en Schiedam, maar wordt ook als 
fietsschakel tussen de verschillende buurtjes binnen de Tanthof gebruikt. Ook voor recreatief 
fietsverkeer is de weg aantrekkelijk en wordt vaak gebruikt. Het autoverkeer dat er rijdt is vooral 
lokaal bestemmingsverkeer. Er is echter geen inzicht in de zogenaamd gebiedsvreemd 
autoverkeer, nader onderzoek is wenselijk om te kunnen bepalen of en hoeveel doorgaand 
verkeer geweerd kan worden. 
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Snelheden 
In het najaar van 2018 zijn de snelheden op Abtswoude gedurende een aantal weken gemeten, 
op een punt iets ten noorden van de kruising met het Vietnampad. De gegevens over deze 
meetperiode zijn in Tabel 2-3 samengevat. Dit is het gemiddelde over het gehele etmaal: in de 
nacht ligt de gemiddelde snelheid iets hoger. 
 

Richting Gemiddelde snelheid [km/h] V85 [km/h] 1 

Abtswoude richting Zuid 41 48 

Abtswoude richting Noord 38 44 

Tabel 2-3 Snelheden Abtswoude 

Op de Abtswoude geldt een snelheidsregime van 30 km/uur. In beide richtingen is er sprake van 
een frequente overschrijding van de maximumsnelheid. Zeker in zuidelijke richting kan de 
snelheid snel toenemen (verkeer rijdt dan weg van de bebouwing). Gezien het feit dat deze 
rijbaan smal is – motorvoertuigen kunnen elkaar niet zomaar op snelheid passeren – en dat deze 
gedeeld wordt met fietsers maakt dat deze snelheidsoverschrijdingen tot veiligheidsrisico’s 
leiden. Abtswoude is dan ook één van de wegen met de meeste ongevallen in Tanthof. 
 
Inzet Abtswoude als schoolfietsroute 
De noord-zuid oriëntatie van Abtswoude en de ligging van de schoollocaties Noord en Zuid op 
korte afstand, maakt de Abtswoude geschikt om te gebruiken als schoolfietsroute. De beperkte 
rijbaanbreedte en de inklemming tussen watergangen maakt Abtswoude echter ongeschikt om 
autoverkeer en schoolfietsverkeer te kunnen mengen. Het schoolfietsverkeer kan uitsluitend 
veilig worden afgewikkeld op Abtswoude indien autoverkeer wordt geweerd. Een keuze voor één 
van beide schoollocaties zou ten behoeve van de veiligheid van schoolfietsverkeer moeten 
impliceren dat het deel van Abtswoude ter hoogte van Tanthof autovrij of ten minste autoluw 
wordt gemaakt. Gedacht kan worden aan het uitsluitend toestaan van bestemmingsverkeer en 
daarmee het permanent weren van doorgaand (gebiedsvreemd) verkeer. 

2.5 OV-lijnen: de trambaan en de busbaan 

In de huidige situatie heeft Tanthof twee OV-lijnen: 

• tramlijn 1 die via Tanthof-West en station Delft naar Den Haag gaat.  

• buslijn 64 die via Tanthof-Oost eindigt op station Delft.  
 
Tabel 2-4 toont de frequentie en lijnvoering. De beide OV-lijnen hebben binnen Tanthof een 
eigen busbaan/trambaan waar geen ander verkeer op mag rijden. De tram- en buslijnen hebben 
beide als begin/eindpunt halte Abtswoudsepark. Bij deze halte is ook een keerlus aanwezig voor 
de trams.  
 
Met name tijdens de ochtendspits zijn er veel OV-voertuigbewegingen (vertrek plus aankomst) bij 
halte Abtswoudsepark. Dit kan oplopen tot wel 36 OV bewegingen per uur (2x10 tram + 2x8 bus) 
tijdens de ochtendspits. Voor de OV-bereikbaarheid van Tanthof en de aansluiting met 
treinverkeer op Station Delft, is het belangrijk dat de bus- en tramlijnen niet te veel extra 
vertraging oplopen. 
 

 
1 De V85 is de snelheid die door 85% van de weggebruikers niet overschreden wordt. 
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Periode Frequentie 
tram 1 

Frequentie 
bus 64  

 
 

Spits 6-10x ochtend 
6-8x middag 

8x 

Spits (vakantie) 6x (zomer) 4x 

Dal 6x 4x 

Avond 4x 2x 

Zaterdag 4-7x 4x 

Zondag 4-6x 2x 

 
Tabel 2-4 Tram 1 en buslijn 64, frequenties (per uur, per rijrichting) en eindhalte Abtswoudsepark 

Vormgeving eindhalte Abtswoudsepark 
Bij de eindhalte Abtswoudsepark waar de beide OV-lijnen elkaar ontmoeten is tijdens de 
spitsperiode sprake van 36 OV-bewegingen per uur. Indien dit gepaard gaat met veel 
overstekende leerlingen, leerlingen op de fiets en autoverkeer naar de school, ontstaan bij 
kruisingen van de trambaan en de busbaan verkeersveiligheidsrisico’s. Bij schoollocatie zuid, 
vraagt dit om een herinrichting van OV-halte en keerlussen en een verkeerstechnisch ontwerp 
waarbij kruisingen tussen school gerelateerd verkeer en OV-verkeer geconcentreerd wordt op 
een beperkt aantal locaties, die verkeersveilig ingericht kunnen worden. Bekend is dat de keerlus 
van de trambaan wordt vervangen door een kophalte. Dit biedt mogelijkheden om de directe 
schoolomgeving zodanig in te richten dat kruisingen tussen de OV-lijnen en het schoolverkeer te 
minimaliseren en veilig vorm te geven. 
 
Inzet en gebruik busbaan als schoolroute voor de auto 
Omdat de wijkdelen Tanthof-west en Tanthof-oost qua wegenstructuur van elkaar gescheiden, 
zijn, is schoollocatie zuid voor leerlingen met de auto uit Tanthof-oost zeer slecht bereikbaar (zie 
ook paragraaf 5.6). Deze schoollocatie is voor autoverkeer alleen goed bereikbaar indien 
autoverkeer gebruik kan maken van de busbaan. Dit kan vanaf de Vinkenlaan (ter hoogte van de 
Fuutlaan), of vanaf de Kalfjeslaan. Dit vraagt aanpassingen aan de busbaan en afstemming met 
de HTM als vervoerder en de MRDH als concessieverlener. 
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2.6 Verkeerssituatie rondom bestaande scholen 

De scholen in Tanthof kennen verschillende roosters, deze zijn opgenomen in Tabel 2-5. 
 

School Openingstijd Sluitingstijd Overblijven lunch? 

Simon Carmiggelt 08:30 14:30 (wo 12:15) Ja 

De Waterhof 08:30 15:15 (wo 12:15) Nee 

De Eglantier 08:30 14:30 (wo 12:00) Ja 

De Regenboog 08:30 15:15 (wo 12:30) Nee 

De Bonte Pael 08:30 15:15 (wo 12:30) Nee 

Tabel 2-5 Opening- en sluitingstijden van de verschillende scholen 

Op donderdag 9 juli 2020 heeft een schouw plaatsgevonden van de verkeerssituatie rond de 
bestaande scholen. Tijdens een ochtendperiode is het brenggedrag van ouders en leerlingen 
beschouwd. Hierbij wordt vooraf dat de corona-maatregelen mogelijk invloed hebben gehad op 
de vervoerswijzekeuze aangezien verzocht is zoveel mogelijk te voet of fiets naar school toe te 
komen. De kern van de waarnemingen is in de volgende punten samengevat. 
 

• Algemeen: 
o Vóór 8:00 uur en kort na 8:00 uur is er nog zeer weinig activiteit rond de scholen. 
o Parkeren of afzetten van kinderen met de auto buiten de daarvoor bedoelde 

parkkeervakken is sporadisch waargenomen. 
o Veel van de scholen liggen aan doodlopende wegen in de woonwijk, soms ook 

voorzien van parkeervakken. Hier wordt beperkt gebruik van gemaakt: keren op 
zo’n weg tussen schoolgaande kinderen is dan ook niet veilig.  

o Ouders parkeren op loopafstand hun auto en brengen dan hun kind(eren) lopend 
naar school. De geaccepteerde loopafstand lijkt ongeveer 200 meter. 

 

• Tanthof-Oost 
o Tussen 8:00 uur en 8:15 uur zien we voornamelijk kinderen die met de auto worden 

gebracht. De auto wordt vaak verderop geparkeerd en kind(eren) worden lopend 
naar de ingang gebracht. 

o Na 8:15 uur worden de kinderen voornamelijk op de fiets of lopend gebracht. Het is 
echter niet altijd duidelijk of de kinderen van huis zijn gelopen, of dat hun ouders 
verderop hun auto hebben geparkeerd. 

o Sommige ouders blijven nog een even rondom de schoolingang hangen. Indien zij 
met de auto zijn gekomen, bezetten zij dus voor langere tijd de parkeerplaats. 

 

• Tanthof-West: 
o Veel ouders komen lopend hun kinderen brengen, maar vaak wordt alleen het 

laatste deel van de reis lopend afgelegd. Ouders parkeren dan op grote 
parkeerterreinen bij het winkelcentrum. Dit is om 8:20 uur dan ook aanzienlijk 
drukker dan om 8:00 uur. 

o Een aanzienlijk deel komt met de fiets, zeker aan de noordzijde van het 
scholengebouw. 
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2.7 Geografische spreiding leerlingen 

De bestaande scholen in de wijk hebben geanonimiseerde postcodegegevens aangeleverd van de 
leerlingen van hun school van in totaal 929 leerlingen. De spreiding van de leerlingen van alle 
scholen samen wordt weergegeven in Figuur 2-5. In Tanthof-West wonen 412 leerlingen, in 
Tanthof-Oost 230 leerlingen. Aan de overzijde van de Kruithuisweg (tussen de Kruithuisweg en de 
Westlandseweg/Reinier de Graafweg) wonen nog eens 190 leerlingen. De overige 97 leerlingen 
staan verderop in Delft of buiten Delft geregistreerd. Bijlage 1 toont de spreiding per school. 
 

School Aantal aangeleverde postcodes van leerlingen 

Simon Carmiggeltschool 74 

De Waterhof 319 

De Eglantier 189 

De Regenboog 151 

De Bonte Pael 196 

Totaal 929 

 

 
 

Figuur 2-5: Geografische spreiding leerlingen, totaal van de scholen 
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2.8 Vervoerswijze leerlingen bestaande scholen 

Uit de geografische spreiding van de 929 leerlingen van alle scholen woont het merendeel op 
fietsafstand van de bestaande scholen. Als acceptabele fietsafstand is daarbij een hemelsbrede 
afstand aangehouden van 1000 meter. Uit de spreiding blijkt verder dat 97 leerlingen (ca. 10%) 
op meer dan 1000 meter afstand woont. Naar verwachting wordt een groot aandeel van deze 
kinderen met de auto gebracht en gehaald.  
 
De maatstaf (hemelsbrede afstand van 1000 meter) geeft een indicatie van hoeveel kinderen met 
de auto worden gehaald en gebracht. Maar ook kinderen op kortere afstand worden met de auto 
gebracht. De werkelijke vervoerswijzekeuze wordt uiteindelijk beïnvloed door leeftijd van het 
kind, al dan geen voortzetting van de autorit naar werk of andere activiteit, maar ook de 
directheid van de autorit naar school in vergelijking tot de directheid van de fietsrit naar school. 
 
De scholen geven zelf aan dat een groot deel van de kinderen met de fiets of lopend komt (ca. 
70-80%, afhankelijk van de school).  
 
Uit waarnemingen (paragraaf 2.6) is ook gebleken dat een deel (tussen de 10% en 25%) van de 
ouders hun kind(eren) met de auto naar school brengen, hun auto op enige afstand van de 
school parkeren en het laatste stuk lopen omdat afzetten voor de school vaak niet mogelijk is of 
niet toegestaan is. Hierdoor kan het aandeel lopende kinderen dat aankomt bij de schoollocaties 
de modal split vertekenen: een deel daarvan is in feite met de auto gebracht. Dit wordt 
ondersteund door de postcode data: bij observaties bij de Bonte Pael bijvoorbeeld werden veel 
lopende ouders en kinderen vanuit het oosten waargenomen. Echter, uit de postcode data blijkt 
dat er maar een beperkt aantal leerlingen van deze school op loopafstand vanuit het oosten 
woont. Waarschijnlijk zijn deze lopers dus afkomstig van het parkeerterrein ten oosten van de 
school en hebben ouders daar de auto geparkeerd. 
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3 Analyse nieuwe schoollocaties 

3.1 Geografische spreiding leerlingen ten opzichte van nieuwe schoollocatie 

Voor de haalbaarheidsstudie van de nieuwe clusterlocaties wordt uitgegaan van een scholencomplex dat 
plaats kan bieden aan 1.050 leerlingen (PUK, mei 2018). Deze leerlingen wonen verspreid over de Tanthof 
en de rest van Delft. Uit het huidige leerlingenbestand van de verschillende scholen (in totaal 929 
leerlingen) is te herleiden wat de spreiding is van de leerlingen over de verschillende postcodegebieden. 
Deze spreiding wordt evenredig door vertaald naar het totaal van 1.050 leerlingen.  

Rekening houdend met een maximale hemelsbrede loopafstand van 500 meter, en een bij benadering 
acceptabele hemelsbrede fietsafstand van 1000 meter geeft dat het volgende beeld, zie Figuur 3-1.  

Schoollocatie Leerlingen binnen een straal van 500 
meter (max. loopafstand) 

Leerlingen binnen een straal van 1000 
meter (max. fietsafstand) 

Noord 242 (23%) 927 (88%) 

Zuid 278 (26%) 861 (82%) 

 

 
 
Figuur 3-1 Dekking lopen/fiets vanuit de twee locaties 
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3.2 Aantal parkeerplaatsen en Kiss & Ride voorzieningen 

De parkeernorm bij basisscholen en kinderdagverblijven bestaat in uit twee componenten: 
- Parkeernorm: bestemd voor het personeel en bezoek 
- Kencijfer Kiss & Ride: bestemd voor het halen en brengen van de kinderen 

 
De berekening van het benodigde aantal parkeerplaatsen en Kiss & Ride plaatsen dient 
gebaseerd te zijn op de Nota Parkeernormen Delft 2018. Hierin zijn de regels opgesteld om te 
kunnen beoordelen of er sprake is van voldoende parkeerplaatsen en staan ook regels 
opgenomen indien afgeweken wordt van de  parkeernormen. Deze regels zijn: 

- De loopafstand tussen de entree van het scholencomplex en de parkeervoorziening is 
maximaal 200 meter; 

- Voor Kiss & Ride voorzieningen kan gebruik worden gemaakt van bestaande in het 
gebied aanwezige parkeerplaatsen, waarbij de parkeerdruk in dit gebied niet hoger mag 
zijn dan 85% rond de tijdstippen van halen en brengen. Indien de vraag naar Kiss & Ride 
voorzieningen niet opgevangen kan worden binnen het bestaande gebied, dan dient een 
Kiss & Ride voorziening met afdoende capaciteit om aan de berekende vraag te voldoen; 

- Voor de te ontwikkelen functies gelden de volgende parkeernormen: 
 

Functie Parkeernorm Aantal Aantal PP 
(afgerond) 

Basisschool (werknemers) 0,75 per 25 leerlingen 1.050 leerlingen 32 

Basisschool (Kiss & Ride) 2,00 per 25 leerlingen 1.050 leerlingen 84 

Kinderdagverblijf (werknemers) 1,1 per 100 m2 BVO 120 m2 BVO 2 

Kinderdagverblijf (Kiss & Ride) 2 per 100 m2 BVO 120 m2 BVO 3 

Tabel 3-1 Kengetallen parkeerbehoefte (parkeernormen gemeente Delft) 

Op basis van standaard parkeernormen van de gemeente Delft zijn de volgende aantallen 
parkeerplaatsen nodig:  

- 34 Parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers 
- 87 Kiss & Ride plaatsen 

 
Bovenstaande aantallen gelden in de basis voor beide locaties. De standaard parkeereis 
(bovengrens) brengt een forse ruimte- en kostenclaim met zich mee terwijl de parkeerplaatsen 
gedurende het grootste deel van de dag niet benut worden. Bovendien is een ruim 
parkeeraanbod uitnodigend om kinderen met de auto naar school te brengen, wat extra 
autoverplaatsingen en daarmee gerelateerd verkeersonveiligheid met zich mee brengt. Het is 
dan ook zinvol te analyseren wat het minimum aantal parkeerplaatsen kan zijn en welke 
voorwaarden daarbij horen. Hierbij moet aangetoond kunnen worden dat: 

- Sprake is van intensiever gebruik van fiets en lopen naar de schoollocaties ten opzichte 
van het gebruik van auto. Dit kan door ouders te stimuleren hun kinderen niet met de 
auto te halen en brengen; 

- De parkeerplaatsen dubbel gebruikt kunnen worden door spreiding van aanvangstijden 
en de eindtijden van de scholen, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf; 

- Gebruikt gemaakt kan worden van overcapaciteit aan parkeerplaatsen in de omgeving, 
mits deze geschikt zijn en binnen een acceptabele loopafstand liggen.  
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4 Schoollocatie noord 

4.1 Locatieomschrijving 

Het zoekgebied van schoollocatie Noord ligt aan het noordelijk deel van het lint Abtswoude, 
direct ten zuiden van de Kruithuisweg. Aan de oostzijde van de Abtswoude liggen de 
kinderboerderij, kindertuinen en watertuin. Aan de westzijde van de Abtswoude liggen het 
wijkcentrum de Hofstee, de kerk De Bijbel, Smallsteps kinderopvang en het jongerencentrum The 
Border. Er is dus sprake van een concentratie van voorzieningen. 

4.2 Bereikbaarheid schoollocatie 

De schoollocatie wordt voor autoverkeer in Tanthof-west het best ontsloten via Amazoneweg op 
de Derde Werelddreef. De Sandinoweg is als woonstraat niet geschikt. Voor Tanthof-oost wordt 
de locatie ontsloten via de Kalfjeslaan op de Tanthofdreef. Zie ook Figuur 4-1. Andere 
ontsluitingsroutes voor autoverkeer zijn niet voor de hand liggend. Ook de Abtswoude is niet 
geschikt als autoroute. De weg is daarvoor te smal en meer autoverkeer schaadt de belangrijke 
functie als fietsroute. Op basis van de analyse in paragraaf 3.3 dient zelfs als voorwaarde gesteld 
te worden om de Abtswoude ter hoogte van Tanthof autoluw te maken, zodat de Abtswoude 
veilig ingezet kan worden als schoolfietsroute. 
 

 
Figuur 4-1 Bereikbaarheid schoollocatie Noord met meest geschikte auto- en fietsroute 

Fietsroutes 
Het fietsverkeer uit Tanthof-west kan via het vrijliggende fietspad langs de Amazoneweg vanaf de 
Derde Werelddreef naar de schoollocatie fietsen. Het fietsverkeer uit Tanthof-oost kan via de 
Kalfjeslaan, maar ook via de Boerderijstraat en Geitenkamp fietsen (zie ook paragraaf 4.6). Vanuit 
de zuidelijke buurten binnen de Tanthof kan de Abtswoude gebruikt worden als schoolfietsroute, 
mits de Abtswoude autoluw wordt gemaakt. Fietsverkeer vanuit Buitenhof en Voorhof kan route 
via solitaire fietspaden en victoriatunnel onder N470 nemen. 
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4.3 Parkeerdrukcijfers 

Tijdens de schouw op 9 juli 2020 is in de ochtend (8:30 uur) en in de middag (15:00 uur) een 
parkeerdrukmeting uitgevoerd op bestaande parkeergelegenheden rondom schoollocatie noord, 
zie Tabel 4-1. Dit zijn de tijdstippen waarop de kinderen worden gehaald en gebracht.  
 
Tabel 4-1 Parkeerdrukcijfers straat(delen) rondom locatie noord, 9 juli 2020 

Nr. Straat Capaciteit 
(vakken) 

8:30 uur 15:00 uur 

Aantal 
vtg 

Bezettings-
graad 

Aantal 
vtg 

Bezettings- 
graad 

1 Kalfjeslaan I 23 9 39% 8 35% 

2 Kalfjeslaan II 14 7 50% 8 57% 

3 Geitenkamp I 25 16 64% 13 52% 

4 Boerderijstraat 12 5 42% 6 50% 

5 Geitenkamp II 15 8 53% 6 40% 

6 Hoenderhof 13 8 62% 7 54% 

7 Amazoneweg 20 16 80% 13 65% 

8 De Mirandastraat 0 3 - 2 - 

9 Sandinoweg 63 34 54% 33 52% 

10 Venezuelastraat 39 25 64% 19 49% 

1-6 Oost van Abtswoude 102 53 52% 48 47% 

7-10 West van Abtswoude 122 78 64% 67 55% 

1-10 Totaal 224 131 58% 115 51% 

 
 
Uit de parkeerdrukmeting kunnen we het volgende herleiden: 

• De straten ten oosten van Abtswoude (nr. 1 – 6) hebben samen een bezettingsgraad van 
circa 50%. Er is dus overcapaciteit. Deze parkeerplaatsen worden door de ligging in 
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woonstraten niet geschikt geacht om in te zetten als K&R-plaatsen. De parkeerkoffertjes 
in de Kalfjeslaan (nr. 1) zouden eventueel wel ingezet kunnen worden. Hier is een 
overcapaciteit van circa 10 parkeerplaatsen.  

• De straten ten westen van de Abtswoude (nr. 7 – 10) hebben in de ochtend een  
bezettingsgraad van 64%. Rekening houdend met een maximale bezettingsgraad van 
85% is daar dus sprake van een overcapaciteit van circa 25 parkeerplaatsen. De 
overcapaciteit met circa 20 parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Sandinoweg 
(nr. 9) komt gelet op de ligging in aanmerking om ingezet te worden voor 
parkeerplaatsen voor vast personeel en bezoek van de schoollocatie noord. 

 
Geconcludeerd kan worden dat zowel ten westen als ten oosten van de locatie sprake is van 
overcapaciteit van parkeervoorzieningen. Gelet op de situering van de meeste parkeerplaatsen in 
woonstraten zijn alleen de Sandinoweg (nr. 9) en Kalfjeslaan (nr. 1) geschikt zijn om te betrekken 
bij de parkeerbehoefte. 

4.4 Vervoerswijze per leerling: auto, fiets, lopen 

Rondom de aanvangstijden en eindtijden van de school komen de leerlingen al dan niet begeleid 
door ouders naar school. Daarbij worden verschillende vervoerswijzen gebruikt: auto, fiets, 
lopen. Hoe de 1082 leerlingen (dat is inclusief de 32 kinderen van het kinderdagverblijf) naar de 
schoollocatie komen, is bepaald op basis van verdeling van leerlingen uit de verschillen buurten 
en de gemiddelde afstand van die buurten tot de schoollocaties. Daarbij is gekeken naar 
autoroutes en fietsroutes via de beschikbare fiets- en auto-infrastructuur. Op basis van expert-
judgement is uiteindelijk een inschatting gemaakt van de vervoerswijzekeuze vanuit de 
verschillende buurten. Bijlage 3 geeft deze berekening weer. Bij de berekening zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

• Er is geen sprake van (vergaande) beïnvloeding van vervoerswijze keuze door de locatie 
minder aantrekkelijk te maken voor autoverkeer, bijvoorbeeld door minder Kiss & Ride 
plaatsen aan te leggen of door deze op grote afstand te leggen. 

• Aantal kinderen per gezin die samen reizen in de auto: 2,2 (CROW, publicatie 272). 
 
Tabel 4-2 toont de uiteindelijke resultaten van deze berekening. 
  

Lopen Fiets Auto aantal 
auto's 

Absoluut  269 541 273 124 

Procentueel 25% 50% 25%  

Tabel 4-2 Verdeling van kinderen over verkeersbewegingen naar school per vervoerswijze, locatie noord 
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4.5 Aantal parkeer- en K&R-voorzieningen 

Bovengrens 
In paragraaf 3.2 is reeds becijferd dat op basis van standaard parkeernormen van de gemeente 
Delft voor de scholencluster de volgende maximum aantallen parkeerplaatsen nodig zijn:  

- 87 Kiss & Ride plaatsen 
- 34 Parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers 

 
Ondergrens 
Bij bepaling van de ondergrens, worden reducties toegepast op de bovengrens. Deze reducties 
zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

- Een spreiding van start- en eindtijden van de verschillende scholen of groepen in twee of 
drie tijdsloten, met minimaal 10 minuten verschil tussen de tijden. Hierover moeten dan 
bindende afspraken gemaakt worden tussen de gemeente Delft en de schoolleiding. Het 
aantal Kiss & Ride plaatsen kan hiermee tussen de 33% en 66% gereduceerd worden. 
Gerekend wordt met een gemiddelde reductie van 50%. 

- Afspraken tussen schoolleiding en ouders/verzorgers over vervoerswijze waarmee 
leerlingen worden gebracht/gehaald. Dit kan in praktijk nooit volledig bindend zijn, maar 
daarmee kan het aantal Kiss & Ride plaatsen wel met nog eens 5% gereduceerd worden. 
Dit kan versterkt worden door de Kiss & Ride plaatsen op groter afstand te positioneren. 

- Stimulering en afspraken tussen schoolleiding en het eigen onderwijzend personeel over 
de vervoerswijze waarmee zij naar school komen. Hiermee kan ca. 30% van het aantal 
parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers worden gereduceerd. 

- Inzet van overcapaciteit van parkeerplaatsen in de directe omgeving. De 
parkeervoorzieningen aan de Sandinoweg (zie paragraaf 4.2, nr. 9) is daarvoor het meest 
geschikt. Met een gemeten bezettingsgraad van 54% en een acceptabele 
bezettingsgraad van 95%, kunnen daarmee 25 parkeerplaatsen in mindering worden 
gebracht op het totaal aantal berekende parkeerplaatsen voor medewerkers. 

- De parkeerkoffers in de Kaljeslaan (zie paragraaf 4.2, nr. 1), hebben ook een 
overcapaciteit van 13 parkeerplaatsen. Deze kunnen worden meegenomen bij de 
berekening van de ‘ondergrens’ omdat deze ruimte ook ingezet kan worden voor 
inpassing van veilige Kiss & Ride plaatsen. 

 
Dit resulteert in een scenario waarbij de volgende aantallen parkeerplaatsen worden aangelegd: 

- 25 Kiss & Ride plaatsen. 
 
De 23 parkeerplaatsen voor medewerkers kunnen gebruik maken van parkeervoorzieningen aan 
de Sandinoweg. 
 
Resumé 
Onderstaande tabel toont de parkeerbehoefte met bovengrens en ondergrens, waarvan 75% van 
de K&R-plaatsen aan de westkant en 25% aan de oostkant. Deze verdeling is gebaseerd op de 
herkomst van de leerlingen en de aanrijroute. 
  

# Parkeerplaatsen voor  
Kiss & Ride 

# Parkeerplaatsen voor personeel 

Bovengrens 87 34 

Ondergrens 25 0 (23 op Sandinoweg) 
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4.6 Scenario N1 – Keerlussen oost en west (norm aantal K&R-plaatsen) 

Uitgangspunten scenario N1 
Bij de samenstelling van scenario N1 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Er wordt voldaan aan de normaantallen parkeren uit het parkeerbeleid met: 
o 87 Kiss & Ride plaatsen (dit aantal kan afgeschaald worden met de restcapaciteit 

in de parkeerkoffertjes in de Kalfjeslaan van 13 parkeerplaatsen); 
o 34 parkeerplaatsen voor medewerkers (dit aantal kan afgeschaald worden met de 

restcapaciteit op de Sandinoweg van 25 parkeerplaatsen). 

• Autoverkeer vanuit westelijke richting benut de Amazoneweg en uit oostelijke richting 
de Kalfjeslaan; 

• Het oppervlak van de scholencombinatie en de eventuele locatie van de gymzalen zijn 
gebaseerd op de massastudie van Nohnik; 

• Elke school heeft een eigen ingang. Voor ouders en kinderen is het niet mogelijk om de 
binnendoor route naar hun school te gebruiken. De locaties van de ingangen zijn 
gebaseerd op de massastudie van Nohnik (afgeleid van de locaties van de 
fietsenstallingen). 

 
Indeling en routes schoolomgeving 
Figuur 4-2 geeft een principe-indeling van de omgeving rondom de scholencombinatie en de 
routes van zowel fietsers (rood) als auto’s (paars). De exacte inpassing en vormgeving van de Kiss 
& Ride voorzieningen en langzaam verkeersstructuur rond de schoolomgeving zal in een integraal 
ontwerp nader uitgedetailleerd moeten worden in samenhang met groen- en water structuren.  
 

 
Figuur 4-2 Indeling en routes omgeving locatie noord.  

Ruimtebeslag
scholencombinatie

Ingang scholen
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Gebaseerd op de hoofdfietsroutes in Figuur 4-1 en de schoolingangen zijn de fietsroutes richting 
de scholen aangegeven. In de huidige situatie is de Boerderijpad (ten zuidoosten van de 
scholencombinatie) slechts een smal en onverharde pad. Om de zuidelijke ingang met de fiets te 
bereiken zal dit pad naar een volwaardig fietspad omgebouwd moeten worden.  
 
Parkeer- en Kiss & Ride oplossing 
In de directe omgeving bevinden zich twee parkeerterreintjes (P1-Kalfjeslaan en P2-Sandinoweg) 
die in dit scenario gebruikt kunnen worden door het personeel van de drie scholen. Verder 
bevinden zich twee K&R parkeerplaatsen voor ouders die hun kind(eren) met auto 
wegbrengen/ophalen. De westelijke K&R bevindt zich langs de Amazoneweg. Naar verwachting 
zal driekwart van het school-gerelateerde autoverkeer gebruik maken van K&R-west, wat 
neerkomt op 66 parkeerplaatsen. De K&R-oost ligt aan het uiteinde van de Kalfjeslaan met een 
benodigde capaciteit van 21 parkeerplaatsen. De positie van de schoolingangen of entree van het 
binnenterrein en de looproutes daar naar toe zullen mede bepalend zijn voor het functioneren 
van de K&R-west. Bij een westelijke schoolingang zal snel uitgeweken worden naar P2 
(Sandinoweg). De hoofdingangen van de afzonderlijke scholen liggen op verschillende afstand 
vanaf de K&R-plaatsen. Dit vraagt om een inrichting van het binnenterrein dat geschikt is om bij 
de hoofdingangen aan de andere zijde van het schoolgebouw te komen, of om een voet- en 
fietsstructuur buitenom schoolterrein.  
 
Bij beide K&R rijdt het autoverkeer een rondje om het terrein, tegen de klok in. Hiermee worden 
kruisende conflicten tussen auto’s voorkomen. Ook het aantal kruisende conflicten tussen auto’s 
en fietsers zijn geminimaliseerd. De K&R-voorziening zelf kan een combinatie bieden van haaks 
parkeervakken en langsparkeervakken en haltestroken. Dit dient in een nadere ruimtelijke 
ontwerpopgave uitgewerkt te worden. 
 
Extra autoritten  
Figuur 4-3 geeft voor de direct ontsluitende wegen van schoollocatie Noord het extra aantal 
auto’s per haal/breng periode weer ten gevolge van de schoolontwikkeling. Een kwart van het 
school gerelateerde autoverkeer arriveert vanuit het oostelijke deel en driekwart vanuit het 
westen. Bij deze verdeling wordt er rekening mee gehouden dat 75% van de auto’s een 
gecombineerde rit hebben op weg van/naar werk en doorrijdt de Tanthof uit richting de 
Kruithuisweg. Figuur 4-4 toont de extra aan het gerelateerde autoritten per etmaal. Daarbij is 
uitgegaan van een continue rooster, waarbij de leerlingen tussen de middag op school blijven2. 
Indien de leerlingen tussen de middag thuis lunchen, dan ligt het aantal autoritten maximaal 
dubbel zo hoog, afhankelijk of alle of een deel van de afzonderlijke scholen een continue rooster 
hanteren. 
 

 
2 De scholen hanteren vooralsnog geen continurooster (bron: gemeente Delft).   
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Figuur 4-3 Extra autoritten van/naar school per haal/breng-periode in Scenario N1 

 
Figuur 4-4 Extra autoritten van/naar school per etmaal in Scenario N1 (continue rooster) 

Geschiktheid van de wegen in de directe schoolomgeving 
In de directe schoolomgeving wordt bij de locatie Noord uitgegaan van een westelijke en een 
oostelijke ontsluiting. Hierna wordt aangegeven in hoeverre deze wegen geschikt zijn: 

• Vanuit westelijke richting is de school bereikbaar via de Amazoneweg. Deze 30 km/uur-
weg is relatief ruim opgezet en heeft een vrijliggend fietspad voor het schoolgaande 
fietsverkeer. De weg is zowel voor fiets als autoverkeer geschikt als ontsluitingsroute 
voor de school. De extra intensiteiten kunnen hier goed en op verkeersveilige verwerkt 
worden, ook bij de T-aansluiting met de Derde Werelddreef. Een aandachtspunt is de 
rijsnelheid, de maximum snelheid wordt hier vaak overschreden. Hiervoor worden 
snelheidsremmende maatregelen geadviseerd. 
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• Vanuit oostelijke richting is de school bereikbaar via de Kalfjeslaan. Deze 30 km/uur-weg 
is relatief smal met as-verspringingen en wisselend parkeren. Om de weg geschikt te 
maken als ontsluitingsroute, zijn kleine aanpassingen nodig ten aanzien van de breedte 
van de weg zodat (school)fietsverkeer hier veilig kan mengen met autoverkeer. 

• Uit noordelijke en zuidelijke richting biedt de Abtswoude in de huidige situatie nog de 
mogelijkheid om dicht bij de schoollocatie te komen. Om ongewenst Kiss & Ride op deze 
locatie te voorkomen en om verkeersonveilige situaties tussen langzaam verkeer naar de 
school met het aanwezige autoverkeer op Abtswoude te voorkomen wordt sterk 
aanbevolen om het deel van Abtswoude ter hoogte van Tanthof autoluw te maken.  

4.7 Scenario N2 – Keerlussen oost en west (gereduceerd aantal K&R-plaatsen) 

Het scenario N2 is in de basis vergelijkbaar met de scenario N1. De ontsluitingsstructuur en 
locaties van Kiss & Ride voorzieningen zijn gelijk. Het verschil is dat hier wordt ingezet op 
ontmoediging van autogebruik van/naar de school door zowel personeel en bezoekers als voor 
Kiss & Ride. Daartoe wordt een gereduceerd aantal parkeervoorzieningen aangeboden met 38 
Kiss & Ride plaatsen en in totaal 3 parkeerplaatsen voor vast personeel. Verder kan personeel en 
bezoek gebruik maken van de parkeerplaatsen aan de Sandinoweg. Om dit scenario te kunnen 
bewerkstelligen zal ingezet moeten worden op de maatregelen zoals beschreven in paragraaf 4.5 
onder het kopje ‘ondergrens’. Het extra aantal auto’s per haal/breng periode en per etmaal ligt in 
dit scenario op circa 50% van scenario N1. 
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5 Schoollocatie zuid 

5.1 Locatieomschrijving 

Het plangebied voor de schoollocatie zuid ligt tussen het Vietnam-pad/ Iqbal Mashipad, aan het 
eind van de keerlus van zowel de trambaan uit Tanthof-West als de busbaan uit Tanthof-oost. 
Voor de exacte plaatsbepaling wordt verwezen naar de Planuitwerkingskader (PUK) van Centraal 
cluster basisscholen Tanthof (31 mei 2018). Het gebied ligt aan de rand van de woonwijk naast 
een open speelveld.  

5.2 Bereikbaarheid schoollocatie 

De schoollocatie wordt in de huidige situatie voor autoverkeer in Tanthof-west via de Ghandilaan 
ontsloten op de Derde Werelddreef. Het laatste deel van de Ghandilaan (tussen de Derde 
Werelddreef en de schoollocatie – zuid) zijn twee relatief smalle éénrichtingsstraten met 
parkeren aan weerszijden van de straat. De Indiastraat is niet geschikt als ontsluitingsroute naar 
de schoollocatie. Deze tweerichtings woonstraat is daarvoor te smal. Vanuit Tanthof-oost is de 
schoollocatie voor autoverkeer  tot circa 300 à 400 meter afstand te bereiken. Parkeren moet 
dan in de woonstraten / woonerven ten oosten van Abtswoude. Deze woonstraten zijn door het 
krappe profiel moeilijk bereikbaar en niet geschikt om het school gerelateerde autoverkeer te 
verwerken. Via de Abtswoude is het niet mogelijk om de schoollocatie te bereiken, omdat er 
geen uitwisseling is toegestaan tussen de Abtswoude en Tanthof-west en omdat dit ongewenst 
is, zie ook paragraaf 3.3. Wel kan gedacht wordt aan gebruik van de busbaan.  
 

 
Figuur 5-1 Bereikbaarheid schoollocatie Noord met meest geschikte auto en fietsroute 

Fietsroutes 
Het fietsverkeer kan schoollocatie Zuid vanuit alle windrichtingen goed bereiken. Vanuit het 
westen is de schoollocatie te bereiken via de Ghandilaan en de Indiastraat. Vanuit het noorden is 
het Sri Lankapad en Abtswoude geschikt. Vanuit de oostkant kan het Vietnampad benut worden 
of de voetpadenstructuur aan de noordzijde van de busbaan. Voor elk van deze fietsstructuren 
geldt dat deze fietspaden een breedte hebben van circa 3 meter.  
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5.3 Parkeerdrukcijfers 

Tijdens de schouw op 9 juli 2020 is in de ochtend (8:30 uur) en in de middag (15:00 uur) een 
parkeerdrukmeting uitgevoerd op bestaande parkeergelegenheden rondom schoollocatie zuid, 
zie Tabel 5-1. Dit zijn de tijdstippen waarop de kinderen worden gehaald en gebracht.  
 
Tabel 5-1 Parkeerdrukcijfers straat(delen) rondom schoollocatie zuid, 9 juli 2020 

Nr Straat Capaciteit 
(vakken) 

Ochtend (8:30 uur) Middag (15:00 uur) 

Aantal 
vtg 

Bezettings-
graad 

Aantal 
vtg 

Bezettings- 
graad 

1 Graspieperstraat 14 9 64% 8 57% 

2 Kwartelstraat I 2 2 100% 2 100% 

3 Kwartelstraat II 22 13 59% 11 50% 

4 Zwaluwstraat 15 13 87% 14 93% 

5 Meerkoetlaan 26 15 58% 14 54% 

6 Plevierhof 13 5 38% 3 23% 

7 Sri Lankapad 15 4 27% 6 40% 

8 Gandhilaan I 22 7 32% 1 5% 

9 Gandhilaan II 26 10 38% 12 46% 

10 Gandhilaan III 26 18 69% 16 62% 

11 Indiastraat 66 35 53% 29 44% 

12 Oe Thantstraat 27 11 41% 16 59% 

13 Bengalenstraat 27 21 78% 21 78% 

14 Straat van Malakka 13 8 62% 10 77% 

1-6 Oost van Abtswoude 92 57 62% 52 57% 

7-14 West van Abtswoude 222 114 51% 111 50% 

1-14 Totaal 314 171 54% 163 52% 
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Uit de parkeerdrukmeting kunnen we het volgende herleiden: 

• De straten ten oosten van Abtswoude (nr. 1 – 6) hebben samen een bezettingsgraad van 
circa 50%. Er is dus overcapaciteit. Deze parkeerplaatsen zijn door de ligging in 
woonerven moeilijk bereikbaar en zijn daardoor niet geschikt om in te zetten als K&R-
plaats. Ook liggen de parkeerplaatsen op te grote loopafstand van de schoollocatie zuid. 

• De straten ten westen van de Abtswoude (nr. 7 – 14) hebben in de ochtend een  
bezettingsgraad van 50%. Rekening houdend met een maximale bezettingsgraad van 
85% is daar dus sprake van een overcapaciteit van ruim 70 parkeerplaatsen. Echter ook 
deze parkeerplaatsen worden onvoldoende geschikt geacht om in te zetten als K&R-
plaatsen vanwege het krappe profiel van deze woonstraat met parkeren aan twee 
zijden. De K&R-bewegingen (in- en uit parkeren) in combinatie met het 
(school)fietsverkeer leidt tot verkeersonveilige situaties.   

5.4 Vervoerswijze per leerling: auto, fiets, lopen 

Net als bij schoollocatie noord is op basis van de herkomst van leerlingen uit de verschillen 
buurten rondom de schoollocatie en de gemiddelde afstand van die buurten tot de schoollocaties 
berekend hoe de 1082 leerlingen (inclusief 32 naar KDV) naar de schoollocatie komen. Daarbij is 
gekeken naar autoroutes en fietsroutes via de beschikbare fiets- en auto-infrastructuur. Op basis 
van expert-judgement is uiteindelijk een inschatting gemaakt van de vervoerswijzekeuze vanuit 
de verschillende buurten. Bijlage 3 geeft deze berekening weer. Bij de berekening zijn verder 
dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij locatie noord: 

• Er is geen sprake van (vergaande) beïnvloeding van vervoerswijze keuze. 

• Aantal kinderen per gezin die samen reizen in de auto: 2,2 (CROW, publicatie 272). 
 
Tabel 5-2 toont de uiteindelijk resultaten van deze berekening. 
  

Lopen Fiets Auto aantal auto's 

Absoluut 238 553 291 131 

Procentueel 22% 51% 27%  

Tabel 5-2 Aantal verkeersbewegingen (enkele rit) naar school per vervoerswijze, locatie zuid 

5.5 Aantal parkeer- en K&R-voorzieningen 

Bovengrens 
In paragraaf 3.2 is reeds becijferd dat op basis van standaard parkeernormen de volgende 
maximum aantallen parkeerplaatsen nodig zijn:  

- 87 Kiss & Ride plaatsen; 
- 34 Parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers 

 
Ondergrens 
Bij bepaling van de ondergrens, worden reducties toegepast op de bovengrens. Deze reducties 
zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

- Een spreiding van start- en eindtijden van de verschillende scholen of groepen in twee of 
drie tijdsloten, met minimaal 10 minuten verschil tussen de tijden. Hierover moeten dan 
bindende afspraken gemaakt worden tussen de gemeente Delft en de schoolleiding. Het 
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aantal Kiss & Ride plaatsen kan hiermee tussen de 33% en 66% gereduceerd worden. 
Gerekend wordt met een gemiddelde reductie van 50%. 

- Afspraken tussen schoolleiding en ouders/verzorgers over vervoerswijze waarmee 
leerlingen worden gebracht/gehaald. Dit kan in praktijk nooit volledig bindend zijn, maar 
daarmee kan het aantal Kiss & Ride plaatsen wel met nog eens 5% gereduceerd worden. 

- Stimulering en afspraken tussen schoolleiding en het eigen onderwijzend personeel over 
de vervoerswijze waarmee zij naar school komen. Hiermee kan 30% van het aantal 
parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers worden gereduceerd. 

- In de omgeving van schoollocatie zuid zijn geen geschikte parkeerlocaties met 
overcapaciteit gevonden. 

 
Dit resulteert in een scenario waarbij minimaal de volgende aantallen nieuwe parkeerplaatsen 
worden aangelegd: 

- 38 Kiss & Ride plaatsen; 
- 23 Parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers. 

 
Resumé 
Onderstaande tabel toont de parkeerbehoefte met bovengrens en ondergrens, waarvan gelet op 
de herkomst van de leerlingen uit de wijk 80% van de K&R-plaatsen vanaf de westkant 
benaderbaar zijn en 20% vanaf de oostkant. Deze verdeling is gebaseerd op de herkomst van de 
leerlingen en de aanrijroute. 
  

# Parkeerplaatsen voor  
Kiss & Ride 

# Parkeerplaatsen voor personeel 

Bovengrens 87 34 

Ondergrens 38 23 

5.6 Ontsluitingsmogelijkheden vanuit Tanthof-oost 

Tijdens een werksessie met de gemeente Delft (27 augustus 2020) is een verkenning gedaan van 
mogelijkheden waarbij locatie zuid bereikbaar gemaakt kan worden voor autoverkeer vanuit 
Tanthof-oost. Daarbij zijn de volgende opties beschouwd en beoordeeld: 

1. Parkeren op afstand in de woonstraten/woonerven ten oosten van Abtswoude. Dit is 
ongewenst aangezien deze straten te smal zijn en niet geschikt zijn als Kiss & Ride 
locatie. Het resultaat zal zijn dat een deel hier toch zal proberen te parkeren van waar 
de leerlingen alleen of samen met begeleiders verder lopen. Het betreft hier echter een 
relatief lange loopafstand van circa. 300 meter. Een ander deel uit Tanthof-Oost zal via 
de Kruithuisweg rijden of noodgedwongen een andere vervoerswijze kiezen. Deze optie 
wordt als ongewenst beschouwd. 

2. Een doorsteek creëren voor autoverkeer in het verlengde van het Meerkoetlaan richting 
het Vietnampad. De Meerkoetlaan waar direct de woningentrees aan grenzen wordt 
echter te smal geacht om het Kiss & Ride verkeer af te wikkelingen. 

3. Een doorsteek creëren voor autoverkeer vanaf de Willem Dreeslaan, met een boog ten 
zuiden om kinderopvang Les Enfants heen, en vervolgens na de kruising met Abtswoude 
door de groenstructuur naar de schoollocatie. Ook deze optie wordt als ongewenst 
geacht gelet op de impact daarvan op de groenstructuur. 

4. Inzet van de busbaan, zonder dat daarbij uitwisseling mogelijk is tussen Tanthof-oost en 
Tanthof-west. Uitsluitend het Kiss & Ride verkeer kan dus gebruik maken de busbaan. 
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De busbaan is hiervoor breed genoeg. Nabij de bushaltes langs de busbaan zijn 
mogelijke wel aanpassingen nodig om. Gebruik van de busbaan heeft wel effect op het 
busverkeer. Het vraagt derhalve om afstemming met de MRDH. 

 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat openstelling van de busbaan voor school gerelateerde autoverkeer uit 
Tanthof-oost als enige reële optie wordt beschouwd. In het ontsluitingsscenario voor locatie zuid 
wordt om die reden uitgegaan van het inzetten van de busbaan voor autoverkeer, uitsluitend 
voor het halen en brengen van leerlingen met de auto. De busbaan zou dan alleen vanaf de 
Vinkenlaan aangesloten moeten worden voor autoverkeer. Dat maakt de busbaan voor andere 
bestemmingen onaantrekkelijk.  

5.7 Scenario Z1 – Keerlussen oost en west (norm aantal K&R-plaatsen) 

Uitgangspunten scenario Z1 
Bij de samenstelling van scenario Z1 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Er wordt voldaan aan de normaantallen parkeren uit het parkeerbeleid van de gemeente 
Delft met 34 Parkeerplaatsen voor medewerkers en bezoekers en 87 K&R plaatsen; 

• Autoverkeer vanuit westelijke richting benut de Ghandilaan en uit oostelijke richting de 
busbaan, vanaf de Vinkenlaan; 

• Het oppervlak van de scholencombinatie en de eventuele locatie van de gymzalen zijn 
gebaseerd op de massastudie van Nohnik; 

• Elke school heeft een eigen ingang. De locaties van de ingangen zijn gebaseerd op de 
massastudie van Nohnik (afgeleid van de locaties van de fietsenstallingen). 

 
Indeling en routes schoolomgeving 
Figuur 5-2 geeft een principe-indeling van de omgeving rondom de scholencombinatie en de 
routes van zowel fietsers (rood) als auto’s (paars). De exacte inpassing en vormgeving van de Kiss 
& Ride voorzieningen en langzaam verkeersstructuur rond de schoolomgeving zal in een integraal 
ontwerp nader uitgedetailleerd moeten worden in samenhang met de keerlussen van de 
busbaan en de te vernieuwen eindhalte van de tramlijn.  
 

 
Figuur 5-2 Indeling en routes omgeving locatie zuid.  
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Gebaseerd op de hoofdfietsroutes in Figuur 5-1 en de schoolingangen zijn de fietsroutes richting 
de scholen aangegeven. De entree van het binnenterrein en van de afzonderlijke scholen en 
positie van de fietsenstallingen zijn hierin een belangrijk aspect dat in het integraal ontwerp 
meegenomen moet worden wil je voorkomen dat fietsverkeer gebruik gaat maken van de K&R 
voorzieningen. In de huidige situatie zijn (delen) van de fiets- en voetpaden richting de 
schoollocaties zuid qua breedtes en inrichting nog onvoldoende geschikt. Om de zuidelijke ingang 
met de fiets te bereiken zal dit pad naar een volwaardig fietspaden omgebouwd moeten worden. 
Daar is gelet om de vrije ligging in het groen veel ruimte voor. 
 
Parkeer- en Kiss & Ride oplossing 
Bij de indeling is voorzien in drie K&R parkeerplaatsen voor ouders die hun kind(eren) met auto 
wegbrengen/ophalen. Twee westelijke K&R-plaatsen in het verlengde van de Ghandilaan. 
Ongeveer driekwart van het school-gerelateerde autoverkeer zal gebruik maken van deze K&R, 
wat neerkomt op 69 parkeerplaatsen verdeeld over de twee locaties. De oostelijke K&R, met een 
capaciteit van 18 parkeerplaatsen ligt aan de zuidzijde van de busbaan, zodat de kinderen na het 
uitstappen niet de busbaan over hoeven te steken. 
 
Extra autoritten  
Figuur 5-3 geeft voor de direct ontsluitende wegen van schoollocatie Zuid het extra aantal auto’s 
per haal/breng periode weer ten gevolge van de schoolontwikkeling. Ongeveer 80 procent van 
het verkeer zal via de westelijke route naar de scholen rijden en de overige 20% via de oostelijke, 
ofwel via de busbaan. Bij deze verdeling wordt er verder rekening mee gehouden dat 75% van de 
auto’s een gecombineerde rit hebben op weg van/naar werk, (uit) richting de Kruithuisweg. 
Figuur 5-4 toont de extra aan school gerelateerde autoritten per etmaal. Daarbij is uitgegaan van 
een continue rooster, waarbij de leerlingen tussen de middag op school blijven3. Indien dit niet 
het geval is dan ligt het aantal autoritten maximaal dubbel zo hoog, afhankelijk of alle of een deel 
van de afzonderlijke scholen een continue rooster hanteren. 
 

 
3 De scholen hanteren vooralsnog geen continue rooster (bron: gemeente Delft).   
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Figuur 5-3 Extra autoritten van/naar school per haal/breng-periode in Scenario Z1 

 
Figuur 5-4 Extra autoritten van/naar school per etmaal in Scenario Z1 (continue rooster) 

Geschiktheid van de wegen in de directe schoolomgeving 
In de directe schoolomgeving wordt bij de locatie Zuid uitgegaan van een westelijke en een 
oostelijke ontsluiting. Hierna wordt aangegeven in hoeverre deze wegen geschikt zijn: 

• Vanuit westelijke richting wordt de school ontsloten via de Ghandilaan. Deze éénrichting 
woonstraat heeft een krap profiel. Het samengaan van fietsverkeer en autoverkeer in 
combinatie met langsparkeren (openslaande autodeuren aan weerszijden) geeft risico’s 
voor de veiligheid voor schoolfietsverkeer. Dit kan ondervangen worden door parkeren 
aan één zijde te houden. Een deel van de weggevallen parkeervakken dienen dan wel 
elders gecompenseerd te worden. 
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• Vanuit oostelijke richting wordt de school ontsloten via de busbaan. De busbaan heeft 
een voldoende ruim profiel om extra autoritten af te wikkelen. Gelet op de lage school 
gerelateerde auto-intensiteiten uit Tanthof-oost zal dit geen tot nauwelijks effect 
hebben op de reistijden van de bussen. Wel zijn aanpassingen aan de busbaan nodig, 
vooral ter hoogte van de bushaltes en bij de kruisende wegen. Voorkomen moet worden 
dat verkeer vanuit de zuidelijke delen van Tanthof via de busbaan en Abtswoudseweg 
een nieuwe ontsluitingsroute vindt. Verder is afstemming nodig met de MRDH, als 
concessieverlener aan de bus vervoerder. 

5.8 Scenario Z2 – Keerlussen oost en west (gereduceerd aantal K&R-plaatsen) 

Het scenario Z2 is in de basis vergelijkbaar met de scenario Z1. De ontsluitingsstructuur en 
locaties van Kiss & Ride voorzieningen zijn gelijk. Het verschil is dat hier wordt ingezet op 
ontmoediging van autogebruik van/naar de school door zowel personeel en bezoekers als voor 
Kiss & Ride. Daartoe wordt een gereduceerd aantal parkeervoorzieningen aangeboden met 38 
Kiss & Ride plaatsen en in totaal 23 parkeerplaatsen voor vast personeel. Om dit scenario te 
kunnen bewerkstelligen zal ingezet moeten worden op de maatregelen zoals beschreven in 
paragraaf 4.5 onder het kopje ‘ondergrens’. Het extra aantal auto’s per haal/breng periode en 
per etmaal ligt in dit scenario op circa 50% van scenario Z1. 
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6 Vergelijking schoollocatie noord en zuid 

6.1 Schoollocatie Noord 

De schoollocatie wordt voor autoverkeer uit Tanthof-west via de Amazoneweg ontsloten op de 
Derde Werelddreef. De Amazoneweg (30 km/uur-weg) is relatief ruim opgezet en heeft een 
vrijliggend fietspad. Het schoolgaande fietsverkeer kan hier gebruik van maken. De weg is zowel 
voor fiets als autoverkeer geschikt als veilige ontsluitingsroute voor de school. De extra 
intensiteiten kunnen op het wegvak en bij het kruispunt met de Derde Wereldreef goed verwerkt 
worden. Wel is aandacht nodig voor de rijsnelheid op de Amazoneweg. Vanuit oostelijke richting 
wordt de school ontsloten via de Kalfjeslaan. Deze 30 km/uur-weg kent een relatief smal profiel 
met as-verspringingen en wisselend parkeren. Om de weg geschikt te maken als 
ontsluitingsroute, zijn kleine aanpassingen nodig ten aanzien van de breedte van de weg zodat 
(school)fietsverkeer hier veilig kan mengen met autoverkeer. Andere ontsluitingsroutes voor 
autoverkeer zijn niet voor de hand liggend. De Abtswoude is niet geschikt als autoroute voor het 
school gerelateerde verkeer. De weg is daarvoor te smal en meer autoverkeer schaadt de 
belangrijke functie als fietsroute.  
 
Het fietsverkeer uit Tanthof-west kan vanaf de Derde Werelddreef via het vrijliggende fietspad 
langs de Amazoneweg of via de Sandinoweg naar de schoollocatie fietsen. Het fietsverkeer uit 
Tanthof-oost zal gelet op de woonadressen van leerlingen vooral via de Boerderijstraat en 
Geitenkamp fietsen. Kalfjeslaan zal weinig gebruikt worden, waardoor menging van autoverkeer 
en fietsverkeer beperkt blijft. Vanuit de zuidelijke buurten binnen de Tanthof kan de Abtswoude 
gebruikt worden als schoolfietsroute, mits de Abtswoude autoluw wordt gemaakt. Fietsverkeer 
vanuit Buitenhof en Voorhof kan solitaire fietspaden en de victoriatunnel onder N470 nemen. 
 
Om schoollocatie Noord geschikt te maken worden de volgende opgaven minimaal nodig geacht: 

- In de huidige situatie biedt de Abtswoude nog de mogelijkheid om dicht bij de 
schoollocatie te komen. Om ongewenst Kiss & Ride op deze locatie te voorkomen en om 
verkeersonveilige situaties tussen (kruisend) langzaam verkeer naar de school met het 
aanwezige autoverkeer op Abtswoude te voorkomen wordt sterk aanbevolen om het 
deel van Abtswoude ter hoogte van Tanthof autoluw te maken, door de weg uitsluitend 
open te stellen voor bestemmingsverkeer. 

- Toepassen van snelheidsremmende maatregelen op de Amazoneweg. 
- Kleine aanpassingen aan het profiel van de Kalfjeslaan en de aanliggende 

parkeervakken, zodat de weg geschikt is om (school)fietsverkeer hier veilig te kunnen 
mengen met autoverkeer. NB: De omvang van het school gerelateerde fietsverkeer is 
hier relatief laag, omdat fietsverkeer uit Tanthof-oost vooral gebruik zal maken van 
Abtswoude, Boerderijstraat en Geitenkamp. 

- Fietsverkeer uit Tanthof-west stimuleren om gebruik te maken van het fietspad langs de 
Amazoneweg, en de fietsroute via de Sandinoweg ontmoedigen. 

- Inpassing van twee Kiss & Ride voorzieningen. Eén bereikbaar vanaf Tanthof-oost via de 
Kalfjeslaan, en één bereikbaar vanuit Tanthof-west via de Amazoneweg. De ruimte is 
hiervoor aanwezig in de groenstructuur. Daarbij moet nog wel worden bezien welke 
inpassing mogelijk/wenselijk is aangezien het een ecologische zone betreft. Ook kan de 
ruimte van de bestaande parkeerkoffertjes aan de Kalfjeslaan worden ingezet. 
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- Parkeren voor personeel kan opgevangen worden op de aanwezige overcapaciteit bij 
het bestaande parkeerterrein aan de Sandinoweg.  

- Het op onderdeel opwaarderen van fietsstructuren in de wijk richting de schoollocatie 
noord, waarmee optimale ontvlechting van het autoverkeer kan worden bewerkstelligd. 

6.2 Schoollocatie Zuid 

De schoollocatie wordt in de huidige situatie voor autoverkeer in Tanthof-west via de Ghandilaan 
ontsloten op de Derde Werelddreef. Het laatste deel van de Ghandilaan (tussen de Derde 
Werelddreef en de schoollocatie – zuid) zijn twee relatief smalle éénrichtingsstraten met 
parkeren aan weerszijden van de straat. Deze wegen zijn te smal om auto en fietsverkeer 
van/naar school af te kunnen wikkelen. De Indiastraat is niet geschikt als ontsluitingsroute naar 
de schoollocatie. Deze tweerichtings woonstraat is daarvoor te smal. Vanuit Tanthof-oost is de 
schoollocatie voor autoverkeer  tot circa 300 à 400 meter afstand te bereiken. Parkeren moet 
dan in de woonstraten / woonerven ten oosten van Abtswoude. Deze woonstraten zijn door het 
krappe profiel moeilijk bereikbaar en niet geschikt om het school gerelateerde autoverkeer te 
verwerken. Via de Abtswoude is het niet mogelijk om de schoollocatie te bereiken, omdat er 
geen uitwisseling is toegestaan tussen de Abtswoude en Tanthof-west en omdat dit ongewenst 
is. Om schoollocatie op zuid vanuit Tanthof-oost per auto bereikbaar te maken wordt 
openstelling van de busbaan voor school gerelateerde autoverkeer uit Tanthof-oost als enige 
reële/acceptabele optie beschouwd. 
 
Het fietsverkeer kan schoollocatie Zuid vanuit alle windrichtingen goed bereiken. Aan de 
westzijde is sprake van menging en kruising met gemotoriseerd verkeer. Meer dan bij locatie 
noord. Ook ligt schoollocatie zuid minder centraal ten op zichte van de herkomst van de 
leerlingen. Voor leerlingen van boven de Kruishuisweg (uit Buitenhof en Voorhof) ontstaat een 
relatief lange afstand, waardoor eerder de verleiding ontstaat om te kiezen voor de auto. 
Mogelijk zullen deze kinderen dan ook eerder kiezen voor een school boven de Kruithuisweg. 
Vanuit het westen is de schoollocatie te bereiken via de Ghandilaan en de Indiastraat. Vanuit het 
noorden is het Sri Lankapad en Abtswoude geschikt. Vanuit de oostkant kan het Vietnampad 
benut worden of de voetpadenstructuur aan de noordzijde van de busbaan. Voor deze 
fietsstructuren geldt dat deze paden op onderdelen opgewaardeerd moeten worden.  
 
Om schoollocatie Zuid geschikt te maken worden de volgende opgaven minimaal nodig geacht: 

- Het autoluw maken van Abtswoude door uitsluitend bestemmingsverkeer toe te staan. 
Hiermee kunnen verkeersonveilige situaties tussen (kruisend) langzaam verkeer naar de 
school met het aanwezige autoverkeer op Abtswoude te voorkomen. 

- Het concentreren van kruisend autoverkeer en langzaam verkeer met de trambaan en 
busbaan op een beperkt aantal locaties en deze kruisingen veilig inrichten. 

- Een herinrichting van de OV-halte (bus en tram) die afgestemd is op de inrichting van de 
schoolomgeving met aangrenzende Kiss & Ride voorzieningen en veilige looproutes van- 
en naar de Kiss & Ride voorzieningen. 

- Het herinrichten van de Ghandilaan. Deze éénrichting woonstraat heeft een krap profiel. 
Het samengaan van fietsverkeer en autoverkeer in combinatie met langsparkeren 
(openslaande autodeuren aan weerszijden) geeft risico’s voor de veiligheid voor 
schoolfietsverkeer. Dit vraagt om een profiel met éénzijdig parkeren en herplaatsing van 
vervallen parkeerplaatsen elders. 
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- Het openstellen van de busbaan vanuit oostelijke richting. De busbaan heeft een 
voldoende ruim profiel om het beperkt aantal extra autoritten naar school af te 
wikkelen. Daarbij worden aanpassingen aan de busbaan nodig geacht, vooral ter hoogte 
van de bushaltes en bij de kruisende wegen. Voorkomen moet worden dat op deze 
kruispunten uitwisseling ontstaat, waardoor de busbaan ook door niet-school 
gerelateerd verkeer benut gaat worden. Verder is afstemming nodig met de MRDH, als 
concessieverlener aan de bus vervoerder. 

- Het op onderdeel opwaarderen van fietsstructuren in de wijk richting de schoollocatie 
zuid, waarmee optimale ontvlechting van het autoverkeer kan worden bewerkstelligd. 

6.3 Vergelijkingsmatrix 

Voor de onderlinge vergelijking van beide locaties wordt in deze paragraaf aangeduid welke van 
de beide locaties het beste scoort op de aspecten autobereikbaarheid, fietsbereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en parkeermogelijkheden.  
 

Beoordelingsaspect Best locatie  Toelichting 

Autobereikbaarheid  Noord Locatie zuid is uit Tanthof-oost alleen redelijk bereikbaar te maken voor autoverkeer via de busbaan. 
Voor parkeren op afstand, direct tegen Abtswoude aan worden de woonstraten daar niet geschikt 
geacht. Locatie noord kan zowel vanuit oost als west met minder ingrepen goed en verkeersveilig 
bereikbaar gemaakt worden voor autoverkeer. Verder speelt dat de wegenstructuur bij locatie noord 
(Amazoneweg) beter geschikt is dan de bij locatie zuid. Bij locatie zuid wordt het autoverkeer dieper de 
wijk in getrokken waar de wegen smaler zijn. Vooral de Ghandilaan is smal, maar ook de Derde 
Werelddreef kent aan de zuidzijde een smaller profiel dan aan de noordzijde. 
 

Fietsbereikbaarheid Noord Beide locaties zijn via fietsstructuren goed bereikbaar of bereikbaar te maken via reeds aanwezige (en 
deels toe te voegen) fietsstructuren. Locatie zuid ligt echter minder centraal ten opzichte van de huidige 
woonadressen van de leerlingen4, waardoor een langere (fiets)afstand ontstaat en de kans op 
autogebruik toeneemt. Locatie noord ligt wellicht iets aantrekkelijker voor een combinatierit (kinderen 
afzetten op school en doorrijden naar werk). 
 

Verkeersveiligheid Noord Op locatie noord kunnen de fietsers en voetgangers beter gescheiden worden van het autoverkeer. De 
bestaande structuren bieden daar meer mogelijkheden zoals via de brede Amazoneweg met vrijliggend 
fietspad. Locatie zuid kent veel meer uitdagingen om verkeerssoorten van elkaar te scheiden. Zo is de 
Ghandilaan te krap. Tevens brengt het samenbrengen van al het school gerelateerde auto-, fiets- en 
voetverkeer met de busbaan en de trambaan extra verkeersveiligheidsrisico’s met zich mee. 
 

Parkeermogelijkheden Noord Bij de beide locaties lijkt de maximum aantal parkeerplaatsen volgens het parkeerbeleid inpasbaar. Bij 
locatie noord kan echter gebruik gemaakt worden van de beschikbare restcapaciteit bij de Sandinoweg 
en de Kalfjeslaan, waardoor de parkeeropgave bij locaties noord lager is. 
 

 
Uit bovenstaande wordt geconcludeerd dat locatie noord op alle deelaspecten van verkeer beter 
scoort. Dit neemt echter niet weg dat ook locatie noord verkeerskundige opgaven kent. Zie voor 
verkeerskundige opgaven van locatie noord paragraaf 6.1 en voor locatie zuid paragraaf 6.2. 

 
4 In dit onderzoek is uitgegaan van huidige woonadressen van leerlingen. Bij locatie zuid zullen naar verwachting minder 

kinderen van boven de Kruithuisweg voor deze scholencluster kiezen. 
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6.4 Overall conclusies 

Na de beoordeling van de bereikbaarheid van beide schoollocaties is op hoofdlijnen 
geconcludeerd dat de beide locaties verkeerskundig gezien inpasbaar te maken zijn. Locatie 
noord scoort op de deelaspecten van verkeer (autobereikbaarheid, fietsbereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en parkeermogelijkheden) echter ruimschoots beter dan locatie zuid.  
 
Vanuit beleidsdoelen, ruimtelijke inpassing en impact groen en ecologie is het voor beide locaties 
sterk gewenst om in te zetten op lager autogebruik en daarmee ook een lagere behoefte aan Kiss 
& Ride voorzieningen. Dit sluit aan bij het gemeentelijk beleid om fiets en voetgangersgebruik te 
stimuleren en verkleint de verkeerskundige ruimteclaim en daarmee de impact op omgeving.  
 
Beide locaties hebben verder specifieke aandachtspunten waarbij de noordelijke locatie de 
minste uitdagingen met zich mee brengt om een verkeersveilige school(fiets)route en 
schoolomgeving te kunnen realiseren. Schoollocatie zuid brengt aanzienlijk grotere 
verkeerskundige uitdagingen met zich mee. Dit heeft enerzijds te maken met ligging van de 
locatie zuid ten opzichte van woonadressen van de leerlingen. Locatie zuid ligt minder centraal, 
waardoor ook de reisafstand langer wordt en leerlingen eerder met de auto zullen worden 
gehaald en gebracht. Autoverkeer leidt tot meer overlast en vergt een grotere ruimteclaim dan 
langzaam verkeer. Verder geldt dat voor de inpassing van de veilige routing naar locatie zuid 
steviger ingrepen nodig zijn in de directe ontsluitende wegen dan bij locatie noord.  
 
Bij locatie zuid vraagt het veilig samengaan van school gerelateerd verkeer met de trambaan en 
busbaan om een herinrichting van de OV-halte die afgestemd is op de inrichting van de 
schoolomgeving en het aanpassen van het krappe profiel van de Ghandilaan. Ook het gebruik van 
de busbaan voor Kiss & Ride verkeer vraagt om specifieke maatregelen. In de verdere uitwerking 
hiervoor dienen verkeerskundig acceptabele oplossingen bedacht te worden die ook afgestemd 
moeten worden met de MRDH. 
 
 
 
 
 
 
  



Scholencombinatie Tanthof 
Verkeerskundige onderzoek 
projectnummer 0463558.100 
22 oktober 2020  
Gemeente Delft 

 
 
 
 

Blad 35 van 42 

 

Bijlage 1: Verdeling leerlingen per school over 
postcodegebieden  

 

 
Geografische verdeling leerlingen de Bonte Pael 
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Geografische verdeling leerlingen de Waterhof 
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Geografische verdeling leerlingen de Eglantier 
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Geografische verdeling leerlingen Simon Carmiggeltschool 
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Geografische verdeling leerlingen de Regenboog 
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Bijlage 2: Verkeersongevallen Tanthof 

 
Spreiding ongevallen, Tanthof in de periode 2014-2019 (bron: via.nl) 

 
Verkeersslachtoffers versus leeftijd, Tanthof 2014-2019 (bron: via.nl) 

 
Verkeersslachtoffers versus vervoerwijze periode, Tanthof 2014-2019 (bron: via.nl) 
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Bijlage 3: Verdeling vervoerswijze leerlingen 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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