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1. Naar toekomstbestendig Papendrechts VO 

Het Willem de Zwijger College (WdZ) en Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard 

(DLW) bieden kwalitatief goed onderwijs en een breed en divers opleidingsaanbod aan 

ruim 3.000 leerlingen in Papendrecht. Maar de gebouwen zijn verouderd en de normatieve 

ruimtebehoefte, en daarmee de vergoeding voor de materiele instandhouding, is kleiner 

dan het aantal m² bruto vloer oppervlak (bvo) dat beschikbaar is. De kwaliteit en continuïteit 

van het onderwijs komt hierdoor onder druk te staan. De gemeente Papendrecht hecht veel 

waarde aan het hebben en houden van een passend aanbod van voortgezet onderwijs 

(VO) binnen de kern. Zij vindt het belangrijk en noodzakelijk om nu, samen met de twee 

schoolbesturen, te investeren in de toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs 

door frisse, energiezuinige schoolgebouwen te realiseren die passen bij de leerlingaantal-

len van de scholen en bij hun visie op onderwijs. 

Gezamenlijke ambitie 

“Met de lokale aanwezigheid van een breed, divers en kwalitatief hoogwaardig onderwijs-

aanbod in frisse school- en sportgebouwen creëren we optimale ontwikkelingskansen voor 

alle jongeren.” 

 

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop toekomstbestendige huisvesting voor de VO-scho-

len op twee voorkeurslocaties (Vijzellaan en Van der Palmstraat) vorm kan krijgen, is een 

haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is ingericht langs twee sporen: 

 Primair: onderzoek naar de haalbaarheid van de huisvesting van de scholen, inclusief 

de daarbij behorende faciliteiten voor het bewegingsonderwijs, op de genoemde loca-

ties. 

 Secundair: inzicht geven in de ruimte die beschikbaar is om aanvullende gemeentelijke 

ambities te realiseren op het gebied van woningbouw, maatschappelijke voorzieningen, 

(recreatieve) sport en groen/water (waaronder klimaatambities). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het haalbaarheidsonderzoek wordt in samenwerking met de scholen en de gemeente uit-

gevoerd. Hiertoe is een projectorganisatie ingericht bestaande uit werkgroepen (afzonder-

lijk DLW, WdZ en gemeente), projectgroep (intern gemeente en gezamenlijk gemeente en 

scholen) en stuurgroepen (intern gemeente en gezamenlijk gemeente en scholen). 

 

Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd in vier fasen. Voorliggende notitie geeft in-

zicht in de resultaten van de fase ‘Verbeelden’. In paragraaf 2 gaan we in op de ruimtelijke 

uitgangspunten voor inpassing. Paragraaf 3 geeft inzicht in de kenmerken van de twee 

ontwikkellocaties. In paragraaf 4 zijn voor de vier scenario’s twee mogelijke varianten voor 

inpassing uitgewerkt. 
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2. Uitgangspunten 

In de fasen ‘Verkennen’ en ‘Verbinden’ zijn de visie op onderwijs, visie op samenwerking 

en ruimtebehoefte van de scholen in beeld gebracht. De ruimtebehoefte van de scholen is 

vertaald in een aantal ruimtelijke clusters die op verschillende manieren gecombineerd kun-

nen worden en verdeeld kunnen worden over de twee beschikbare locaties: de Vijzellaan 

en het Van der Palmstraat. 

2.1 Definitie ruimteclusters 

 

Dit volgende ruimteclusters zijn gedefinieerd voor beide scholen: 

 VMBO BB/KB (basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg); 

 VMBO T (theoretische leerweg); 

 Havo/VWO; 

 Gymzalen (cluster van 3 gymzalen). 

 

Deze ruimteclusters kunnen op verschillende manieren gekoppeld worden om te komen tot 

een aantal huisvestingsscenario’s. Een verkenning door de scholen en de gemeente resul-

teerde in negen huisvestingsscenario’s waarbij ook de projectie van de clusters op de twee 

locaties meegenomen is. Hierdoor ontstaat een verdeling van het ruimteprogramma per 

locatie.  

 

In de externe stuurgroep (gemeente en scholen) is besloten om van die negen scenario’s, 

vier huisvestingsscenario’s nader uit te werken in een inpassingsstudie met als doel om 

vast te stellen of het beoogde onderwijs- en sportprogramma (primair spoor) fysiek in te 

passen is en welke ruimte overblijft voor aanvullend programma (secundair spoor). Hierbij 

is het met name van belang dat er voor de gebruikers van gymzalen De Kooy en De Spil 

vervangende ruimte gevonden wordt. 

 

In de inpassingsstudie is rekening gehouden met de ruimtebehoefte van een aanvullend 

sportprogramma van de scholen en de ruimtebehoefte van sportverenigingen in de avond 

door twee gymzalen toe te voegen aan het programma: 

 Een gymzaal met een omvang van 455 m² bvo op de locatie Vijzellaan welke ingezet 

kan worden ten behoeve van gym voor de primair onderwijsscholen in de wijk. Deze 

zaal dient ter vervanging van gymzaal De Spil.  

 Een gymzaal met een omvang van 455 m² bvo ten behoeve van het Willem de Zwijger 

College, voortkomend uit het feit dat de normatieve ruimtebehoefteberekening voor be-

wegingsonderwijs geen ruimte laat voor het aanvullende sportprogramma van de 

school. Voor CSG De Lage Waard is er binnen de afgeronde normatieve ruimtebehoefte 

voor bewegingsonderwijs (totaal 6 gymzalen) roostertechnisch ruimte voor het inplan-

nen van een aanvullende sportprogramma. 

2.2 Ruimtebehoefte per ruimtecluster 

 

Op basis van de leerlingenaantallen van de scholen en de ruimtenormen in de VNG mo-

delverordening is de normatieve ruimtebehoefte berekend en vertaald naar de ruimteclus-

ters. In Tabel 1 is een overzicht opgenomen van de omvang van de ruimteclusters per 

school in vierkante meters bruto vloeroppervlak (m² bvo). 

 
Tabel 1: Ruimtebehoefte per cluster in m² bruto vloeroppervlak 

 

2.3 Uitgangspunten huisvestingsscenario’s 

 

Voor de huisvestingsscenario’s zijn aanvullend de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

De Lage 

Waard

Willem de 

Zwijger
Gym PO

5.100 1.500

1.300 1.800

7.400 5.800

1.400

1.400

Gym 3 1.400

Gym PO 455

Gym WdZ 455

16.600 10.955 455

m² bvo

VMBO BB/KB

VMBO-T

Havo VWO

Gym 1

Gym 2

Subtotaal

Totaal 28.010
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1. Verdeling over de locaties: de scholen voelen zich verbonden met de huidige locatie. 

We gaan er vanuit dat scholen in principe terugkomen op de locatie waar zij nu geves-

tigd zijn, met uitzondering van de vestiging van CSG De Lage Waard aan de Burger-

meester Keijzerweg. Dus varianten waarbij de scholen van locatie wisselen worden niet 

onderzocht. 

 

2. Samenwerking sport: de raad heeft de ambitie uitgesproken dat de scholen gebruik 

gaan maken van gezamenlijke binnensportvoorzieningen. We gaan er vanuit dat 

nieuwe sportvoorzieningen multifunctioneel zijn en efficiënt worden gebruikt. Daarom 

onderzoeken we slechts twee varianten voor clustering van de sport: 

a. Een clustering van minimaal 6 zalen op een locatie, in combinatie met een clustering 

van 3 zalen op de andere locatie;  

b. Een clustering van 9 zalen op de locatie Van der Palmstraat. 

 

Buitensportvoorzieningen zijn buiten beschouwing gelaten. CSG De Lage Waard heeft 

op de Vijzellaan twee sportvelden. Willem de Zwijger College heeft geen sportvelden 

bij de school. Voor buitensport maakt zij gebruik van bestaande buitensportaccommo-

daties bij sportverenigingen. 

 

3. Samenwerking Beroepsgericht VMBO: de raad heeft de ambitie uitgesproken dat de 

scholen samenwerken op het gebied van de Beroepsgerichte leerwegen. VMBO be-

staat uit een Theoretische (VMBO-T) leerweg en Beroepsgerichte leerwegen1 (VMBO-

BB/KB). Voor de clustering bestaan tal van mogelijkheden die in de inpassingsstudie 

zijn onderzocht, zoals: 

a. VMBO BB/KB voor beide scholen in één gebouw en VMBO-T koppelen aan onder-

wijs voor HAVO en VWO van de afzonderlijke scholen (scenario 1); 

b. VMBO-T en VMBO-BB/KB koppelen aan onderwijs voor HAVO en VWO (scenario 2 

en 4); 

c. VMBO-BB/KB verbinden aan VMBO-T in een gebouw voor VMBO (scenario 3). 

 

 
1  De scholen hebben niet hetzelfde aanbod (profielen) van Beroepsgerichte leerwegen. CSG De Lage Waard biedt de profielen Produceren, Installeren & Energie (PIE), Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Economie 

& Ondernemen (E&O) en Zorg & Welzijn (Z&W). Het Willem de Zwijger College biedt het profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE). 

4. Buitenruimte t.b.v. scholen berekenen we op basis van de VNG-normen: in de eerdere 

memo over de berekening van de ruimtebehoefte is al uiteengezet dat we aansluiten bij 

de nieuwste VNG-normen. Daarbij is nog niet gekeken naar de buitenruimte. Hiervoor 

geeft de VNG-modelverordening van 2021 ook normen: 

School met 1-300 leerlingen:                 = 300 m² buitenruimte 

School met meer dan 300 leerlingen:     = 300 + 0,75 * (aantal leerlingen – 300) 

Dit uitgangspunt wordt bij de uitwerking van de scenario's gehanteerd. 

 

5. Ruimtebehoefte parkeren berekenen we op basis van gemiddelde kengetallen: in het 

kader van de haalbaarheidsstudie werken we, zoals altijd bij parkeren, met kencijfers 

van zowel het CROW als uit het vigerende parkeerbeleid. Hierbij wordt een bandbreedte 

gehanteerd. Voor zowel het auto-, fiets en bromfietsparkeren gaan we uit van het ge-

middelde van de genoemde normen. Uitgangspunt is een gebiedsgerichte aanpak van 

parkeren zodat waar mogelijk parkeervoorzieningen dubbel kunnen worden gebruikt. 

Op basis van aanwezigheidspercentages van de verschillende functies binnen een ge-

bied kan de mate waarin dubbelgebruik mogelijk is worden berekend en meegewogen. 

Door deze methode zoeken we een nog betere aansluiting met de daadwerkelijke par-

keersituatie. 

 

6. Wonen: De gemeente Papendrecht heeft een woningbouwopgave die door inbreiding 

moet worden gerealiseerd. Door de realisatie van nieuwe huisvesting voor het voortge-

zet onderwijs komt ruimte vrij voor herontwikkeling van terreinen voor woningbouw. 

Kwantiteit, type en doelgroep van het beoogde woningbouwprogramma worden be-

paald wanneer duidelijk is hoeveel ruimte op welke locatie beschikbaar is en aan welke 

woonvraag daar kan worden voldaan.  

 

7. Theater: de ontwikkelingen rond het theater en de businesscase "cultuurplatform" wor-

den niet meegenomen. In de verschillende scenario's wordt het theater integraal over-

genomen en er wordt vanuit gegaan dat er een kleine foyer aanwezig is. Of die foyer er 

ook daadwerkelijk kan en zal komen is geen onderdeel van dit project maar we nemen 

hiervoor wel een ruimtereservering op. 
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3. Locatieverkenning 

In september 2020 heeft de Raad ingestemd met het haalbaarheidsonderzoek voor de VO-

scholen. Hierin zijn twee ontwikkellocaties voor de scholen aangewezen: de Vijzellaan en 

het Van der Palmstraat inclusief Douwes Dekkerlaan. De locatie Burgermeester Keijzerweg 

wordt niet langer ingezet voor de scholen en kan worden herontwikkeld met bijvoorbeeld 

woningbouw.  

 

Er is een verkenning van de ruimtelijk kenmerken van de locaties uitgevoerd. De twee lo-

caties hebben elk een eigen identiteit die bij herontwikkeling versterkt kan worden: de Vij-

zellaan op de grens van het landschap en de Van der Palmstraat/Douwes Dekkerlaan als 

onderdeel van een groene campus.  

 

 
Figuur 1: Locaties Vijzellaan en Van der Palmstraat 

 

 

 

3.1 Locatie Vijzellaan 

 

De locatie Vijzellaan is gelegen in de wijk Molenvliet. Het totale terrein heeft een omvang 

van ca. 25.200 m² en bestaat uit: 

1. CSG De Lage Waard, vestiging Havo/VWO: het schoolterrein bestaat uit het onderwijs-

gebouw (inclusief gymzalen), de voormalige conciërgewoning (in gebruik als berg-

ruimte) en schoolplein (incl. fietsenstallingen). De grond is in eigendom van de 

gemeente Papendrecht. Het gebouw is eigendom van CSG De Lage Waard; 

2. Een openbaar parkeerterrein in eigendom van de gemeente Papendrecht; 

3. Een sportveld aan de voorzijde van het terrein in eigendom van CSG De Lage Waard; 

4. Een sportveld aan de achterzijde (parkzijde) van het terrein in eigendom van CSG De 

Lage Waard. 

 

 
Figuur 2: Locatie Vijzellaan 
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3.2 Locatie Van der Palmstraat/ Douwes Dekkerlaan 

 

De locatie Van der Palmstraat/ Douwes Dekkerlaan is gelegen in de wijk Westpolder. De 

locatie bestaat uit twee delen met een diversiteit aan functies. Er is sprake van een ver-

snipperde eigendomssituatie.  

 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de eigendomssituatie. 

 

 
Figuur 3: locatie Van der Palmstraat/Douwes Dekkerlaan 

 

De locatie Van der Palmstraat heeft een totale omvang van ca. 29.500 m² en bestaat uit: 

1. Het Willem de Zwijger College. Het schoolterrein bestaat uit het gebouw (incl. gymza-

len) en schoolplein en fietsenstallingen;  

2. Theater De Willem dat fysiek is verbonden met het Willem de Zwijger College; 

3. Openbare parkeerterreinen; 

4. Denksportcentrum, een overkoepelende stichting in Papendrecht die verantwoordelijk 

is voor het exploiteren en in stand houden van het Denksportcentrum; 

5. Sportaccommodatie van DES’72, een handbalvereniging met een asfaltveld (buiten) en 

een clubgebouw. 

 

De locatie Douwes Dekkerlaan heeft een totale omvang van ca. 18.000 m² en bestaat uit: 

6. Een accommodatie voor muziekvereniging Excelsior; 

7. Praktijk voor Fysiotherapie en Podotherapie; 

8. Voormalig schoolgebouw dat leeg staat. 

 

Opgemerkt wordt dat in het gebied Van der Palmstraat/ Douwes Dekkerlaan een aantal 

gebouwen staan die ook in de nieuwe situatie behouden blijven. Dit betreft onder andere 

een twee basisscholen (OBS De Viermaster en IKC Beatrix). 
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4. Inpassingsstudie 

In het haalbaarheidsonderzoek is een ruimtelijke verkenning uitgevoerd hoe en waar de 

nieuwe scholen ingepast kunnen worden op de locaties. In vier huisvestingsscenario’s is 

onderzocht hoe de onderwijsvoorzieningen op beide locaties verdeeld zouden kunnen wor-

den. In deze haalbaarheidsfase staat daarbij de vraag centraal of het benodigde ruimtepro-

gramma voor de scholen gerealiseerd kan worden op de locaties. In een volgende fase, als 

er gekozen is voor een scenario kan voor dat scenario nader worden onderzocht op welke 

manier de te realiseren gebouwmassa’s op de locatie kunnen worden ingepast. 

 

Hoe het ruimteprogramma op de beschikbare locaties kan worden gerealiseerd is een las-

tige puzzel. Daarbij spelen niet alleen de wensen van de scholen, maar ook de mate van 

samenwerking, de locatiekenmerken, de inpassing in de omgeving en financiële afwegin-

gen een rol. Het ruimteprogramma is op tal van manieren te realiseren maar het is niet 

haalbaar en zinvol om alle denkbare varianten even diepgaand te onderzoeken.  

 

Voor de vier huisvestingsscenario’s zijn op basis van onderstaande criteria twee mogelijke 

varianten voor inpassing ter illustratie uitgewerkt. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen 

met het huidig aantal leerlingen per locatie, de huidige omvang van de gebouwen in m² bvo 

en de huidige voetafdruk van de onderwijsgebouwen. 

Totaal ruimteprogramma 

Voor het inpassen van de ruimteclusters per scenario is bepaald wat het totale ruimtelijk 

programma is dat volgt uit de te realiseren onderwijsgebouwen en sportvoorzieningen. Per 

scenario is in beeld gebracht welk oppervlak de gebouwclusters krijgen, hoeveel vierkante 

meter buitenruimte er voor de scholen gerealiseerd moet worden (schoolplein) en welke 

parkeervoorzieningen er nodig zijn. Hierbij is een verdeling gemaakt tussen parkeerplaat-

sen voor auto’s en stallingsplaatsen voor fietsen en scooters.  

Voetafdruk 

Voor de inpassing van de gebouwen op de locaties is het belangrijk om een juiste aanname 

te doen voor de voetafdruk van een gebouw. Als we een te krappe aanname doen, past 

het gebouw straks niet goed op het kavel. Als we daarentegen een te ruime aanname doen, 

nemen de gebouwen onnodig veel ruimte in. Uit ervaring weten we dat bij schoolgebouwen 

de behoefte aan ruimtes op de begane grond groter is dan ruimtes op de verdieping.  

 

Bovendien weten we uit ervaring dat er veel gevellengte nodig is voor voldoende daglicht 

in alle onderwijsruimten. Tegelijkertijd willen we een efficiënte vormfactor realiseren (en dus 

kostenbewust ontwerpen). Op dit moment is het Programma van Eisen voor de schoolge-

bouwen nog niet op ruimte niveau uitgewerkt. We kunnen daarom nog niet precies de hoe-

veelheid gevel bepalen die nodig is om voldoende daglicht te hebben voor elke 

onderwijsruimte. Om dit in de toekomst te borgen is het heel belangrijk nu een ruime marge 

te nemen, zodat er in de toekomst voldoende mogelijkheden zijn om het precieze pro-

gramma en alle wensen juist in te passen. 

 

Ten aanzien van de gebouwhoogte gaan we uit van 3-laagse onderwijsgebouwen met 

eventueel een hoogteaccent, maar vanwege de grotere behoefte aan ruimtes op de begane 

grond en noodzaak om alle lokalen van daglicht te voorzien, rekenen we met een ruimere 

factor. Als basis houden we aan dat 60% van het ruimteprogramma op de begane grond 

moet kunnen liggen. De overige 40% wordt verspreid over de twee verdiepingen daarbo-

ven. In werkelijkheid zal (enigszins verschillend per schooltype) waarschijnlijk minder 

ruimte nodig zijn op de begane grond. Het gebouw zal, afhankelijk van het aantal lokalen, 

wel een minder efficiënte en compacte vorm krijgen (met bijvoorbeeld vleugels) om alle 

onderwijsruimten van voldoende daglicht te voorzien. Deze marge is meegenomen in het 

uitgangspunt van 60% van het programma op de begane grond. 

 

Voor de sportvoorzieningen gaan we vooralsnog ervan uit dat 100% van het programma 

op maaiveld wordt gerealiseerd. Meerdere zalen kunnen worden gestapeld om steden-

bouwkundig en architectonisch een aantrekkelijker beeld te realiseren, maar hier is nu (met 

name financieel) geen rekening mee gehouden. 

Plat vlak 

In de ruimtelijke verkenning is in beeld gebracht op welke manier de ruimteclusters verdeeld 

kunnen worden over de locatie. Hierbij is dus rekening gehouden met schoolgebouwen van 

maximaal 3 bouwlagen (eventueel met hoogteaccent) en éénlaagse sportvoorzieningen. 

Het voert te ver om in deze fase een verkenning in bouwmassa’s te doen.  
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Daarom wordt in deze haalbaarheidsfase volstaan met het visualiseren van de inpassing 

in een plat vlak. Daarbij is overigens wel nauwkeurig onderzocht of het benodigde pro-

gramma per locatie en per scenario in te passen is op de betreffende locatie. 

Fasering van de realisatie 

Bij de ruimtelijke verkenning is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten die 

mede samenhangen met de volgorde waarin de verschillen gebouwen op de locaties gere-

aliseerd kunnen worden. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd in volgorde 

van prioriteit: 

 Er is geen tijdelijke huisvesting voor de scholen nodig tijdens de bouwfase; 

 Vrijkomende gebouwen worden zoveel mogelijk in één keer leeg gehaald, zodat er geen 

of zo min mogelijk sprake is van tijdelijke leegstand van gebouwen; 

 We beginnen op gronden die in eigendom van de gemeente zijn; 

 We beginnen op vrij beschikbare gronden, dus waar op dit moment geen bestaande 

schoolgebouwen staan. 

4.1 Scenario 1: Praktijk centraal 

In scenario 1 wordt nieuwe huisvesting gerealiseerd voor CSG De Lage Waard (VMBO-T 

en Havo/VWO) en bijbehorend sportgebouw met 4 gymzalen (3 t.b.v. het VO en 1 t.b.v. het 

PO) op de locatie Vijzellaan.  

 
Tabel 1: Ruimteprogramma scenario 1: Praktijk centraal 

 

 

Op de locatie Van der Palmstraat (incl. Douwes Dekkerlaan) wordt een gezamenlijk ge-

bouw voor het beroepsgericht praktijkonderwijs van beide scholen (VMBO BB/KB) gereali-

seerd. Op deze locatie komt verder de nieuwbouw voor het DLW de Zwijger College 

(VMBO-T en Havo/VWO) en een gezamenlijk sportgebouw met in totaal 7 gymzalen (6 

t.b.v. het VO en 1 extra t.b.v. WdZ). 

 

In tabel 1 is het ruimteprogramma van scenario 1 vertaald in de verschillende gebouwvolu-

mes die gerealiseerd worden, inclusief de voetafdruk van gebouwen en het benodigde pro-

gramma aan buitenruimte en parkeervoorzieningen. 

 

Het totale terreinoppervlak van de locatie Vijzellaan is ca. 25.200 m². Het totale programma 

dat in dit scenario ingepast moet worden heeft een omvang van ca. 12.100 m². Het totale 

terreinoppervlak van de locatie Van der Palmstraat is ca. 47.500 m². Het totale programma 

dat in dit scenario ingepast moet worden heeft een omvang van ca. 18.900 m². 

 

Het bestaande gebouw op de locatie Vijzellaan heeft een voetafdruk van 4.700 m². In de 

nieuwe situatie wordt de voetprint van het in te passen programma 7.075 m². Dit is een 

toename van 2.375 m². De voetprint van het bestaande gebouw op de locatie Van der 

Palmstraat heeft een oppervlak van 6.200 m². In de nieuwe situatie wordt de voetprint van 

het in te passen programma 11.775 m². Dit is een toename van 5.575 m². 

 

In de figuren op de volgende pagina is ter illustratie in twee varianten in beeld gebracht op 

welke manier de ruimteclusters ingepast zouden kunnen worden op de locatie.  

 

  

auto's fietsen scooters

VMBO-T

HAVO/VWO

Sport Gym 1

Sport Gym PO

Totaal programma Vijzellaan 1.325 10.555 7.075 1.069 2.050 1.829 72 12.095 25.200

DLW VMBO-BB/KB

WdZ VMBO-BB/KB

VMBO-T

HAVO/VWO

Gym 2

Gym 3

Gym WdZ

1.723 17.455 11.775 1.442 2.525 2.996 116 18.855 47.500

8.700

1.855

1.325 1.425

625

650

m² terrein-

oppervlak
m² gebouw

 aantal 

leerlingen 
Scenario 1: Praktijk centraal

m² voetafdruk 

gebouw

m² school-

plein
Totaal m² 

6.516

1.0695.220

1.855

9.527

2.569

3.960

4.560

3.255 750

8.181

4.158

1125

Totaal programma Van der Palmstraat

Vijzellaan

61

1.322

1.523

1.743

vd Palmstraat/ 

Douwes 

Dekkerlaan

6.600

1.116WdZ

DLW

Sport 151

912

530

7.600

607

n.v.t. 3.255

3

n.v.t.

53

3

86

70

m² parkeren
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Voorbeelden inpassingsvarianten scenario 1: locatie Vijzellaan 

 

 
Figuur 3: Inpassing scenario 1 – locatie Vijzellaan – variant A 

 

 
Figuur 4: Inpassing scenario 1 – locatie Vijzellaan - variant B 

 

Voorbeelden inpassingsvarianten scenario 1: locatie Van der Palmstraat 

 

 
Figuur 5: Inpassing scenario 1 – locatie Van der Palmstraat/ Douwes Dekkerlaan - variant A 

 

 
Figuur 6: Inpassing scenario 1 – Van der Palmstraat/ Douwes Dekkerlaan - variant B 
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4.2 Scenario 2: Twee keer één 
 

In scenario 2 wordt nieuwe huisvesting voor alle leerwegen (VMBO, Havo en VWO) van 

CSG De Lage Waard gerealiseerd op de locatie Vijzellaan. Op deze locatie wordt daarnaast 

een sportgebouw gerealiseerd met in totaal 7 gymzalen (6 t.b.v. het VO en 1 t.b.v. het PO).  

 

Op de locatie Van der Palmstraat wordt nieuwe huisvesting gerealiseerd voor alle leerwe-

gen (VMBO, Havo en VWO) van het Willem de Zwijger College. Op deze locatie wordt 

daarnaast een sportgebouw gerealiseerd met in totaal 4 gymzalen (3 t.b.v. het VO en 1 

extra t.b.v. WdZ). 

 

In tabel 2 is het ruimteprogramma van scenario 2 vertaald in de verschillende gebouwvolu-

mes die gerealiseerd worden, inclusief de voetafdruk van gebouwen en het benodigde pro-

gramma aan buitenruimte en parkeervoorzieningen. 

 

Het totale terreinoppervlak van de locatie Vijzellaan is ca. 25.200 m². Het totale programma 

dat in dit scenario ingepast moet worden heeft een omvang van ca. 19.000 m². Het totale 

terreinoppervlak van de locatie Van der Palmstraat/Douwes Dekkerlaan is ca. 47.500 m². 

Het totale programma dat in dit scenario ingepast moet worden heeft een omvang van ca. 

12.000 m².  

 
Tabel 2: Ruimteprogramma scenario 2: Twee keer één 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestaande gebouw op de locatie Vijzellaan heeft een voetafdruk van 4.700 m². In de 

nieuwe situatie wordt de voetprint van het in te passen programma 11.535 m². Dit is een 

toename van 6.835 m². De voetprint van het bestaande gebouw op de locatie Van der 

Palmstraat heeft een oppervlak van 6.200 m². In de nieuwe situatie wordt de voetprint van 

het in te passen programma 7.315 m². Dit is een toename van 1.115 m². 

 

In de figuren op de volgende pagina is ter illustratie in twee varianten in beeld gebracht op 

welke manier de ruimteclusters ingepast zouden kunnen worden op de locatie.  

 

  

auto's fietsen scooters

VMBO-BB/KB

VMBO-T

HAVO/VWO 7.400 4.440

Gym 1

Gym 2

Gym PO

1.799 17.055 11.535 1.424 3.025 2.937 113 19.034 25.200

VMBO-BB/KB

VMBO-T

HAVO/VWO

Gym 3

Gym WdZ

1.249 10.955 7.315 1.012 1.675 1.909 75 11.986 47.500

3

 aantal 

leerlingen 

m² 

gebouw

m² terrein-

oppervlak

m² voetafdruk 

gebouw

m² school-

plein
Totaal m² 

3.840

3.255

Vijzellaan

Sport

6.400

Scenario 2: Twee keer één

86

1.8235.460

1.855 3

73vd Palmstraat/

Douwes 

Dekkerlaan

DLW

1.012

1.424 1.950

1.075

1.799

3.255

2.765

172

1.855

1.249

425

1.2509.100

Sport

WdZ

14.530

4.505

9.618

2.369

110

Totaal programma Van der Palmstraat

Totaal programma Vijzellaan

m² parkeren
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Voorbeelden inpassingsvarianten scenario 2: locatie Vijzellaan 

 

 
Figuur 7: Inpassing scenario 2 – locatie Vijzellaan - variant A 

 

 
Figuur 8: Inpassing scenario 2 – locatie Vijzellaan - variant B 

 

Voorbeelden inpassingsvarianten scenario 2: locatie Van der Palmstraat 

 

 
Figuur 9: Inpassing scenario 2 – locatie Van der Palmstraat/ Douwes Dekkerlaan - variant A 

 

 
Figuur 10: Inpassing scenario 2 – locatie Van der Palmstraat/ Douwes Dekkerlaan - variant B 
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4.3 Scenario 3: Campus 

 

In scenario 3 wordt nieuwe huisvesting gerealiseerd voor CSG De Lage Waard 

(Havo/VWO) en bijbehorend sportgebouw met 4 gymzalen (3 t.b.v. het VO en 1 t.b.v. het 

PO) op de locatie Vijzellaan.  

 

Op de locatie Van der Palmstraat/Douwes Dekkerlaan wordt nieuwe huisvesting gereali-

seerd voor het VMBO-onderwijs van CSG De Lage Waard (VMBO BB/KB en VMBO-T), 

nieuwe huisvesting voor alle leerwegen (VMBO, Havo en VWO) van het Willem de Zwijger 

College en een sportgebouw met in totaal 7 gymzalen (6 t.b.v. het VO en 1 extra t.b.v. 

WdZ). 

 

In tabel 3 is het ruimteprogramma van scenario 3 vertaald in de verschillende gebouwvolu-

mes die gerealiseerd worden, inclusief de voetafdruk van gebouwen en het benodigde pro-

gramma aan buitenruimte en parkeervoorzieningen. 

 

Het terreinoppervlak van de locatie Vijzellaan is ca. 25.200 m². Het totale programma dat 

in dit scenario ingepast moet worden heeft een omvang van ca. 11.700 m². Het totale ter-

reinoppervlak van de locatie vd Palmstraat/Douwes Dekkerlaan is ca. 47.500 m². Het totale 

programma dat in dit scenario ingepast moet worden heeft een omvang van ca. 23.000 m².  

 
Tabel 3: Ruimteprogramma scenario 3: Campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestaande gebouw op de locatie Vijzellaan heeft een voetafdruk van 4.700 m². In de 

nieuwe situatie wordt de voetprint van het in te passen programma 6.295 m². Dit is een 

toename van 1.595 m². De voetprint van het bestaande gebouw op de locatie Van der 

Palmstraat heeft een oppervlak van 6.200 m². In de nieuwe situatie wordt de voetprint van 

het in te passen programma 12.555 m². Dit is een toename van 6.355 m². 

 

In de figuren op de volgende pagina is ter illustratie in beeld gebracht op welke manier de 

ruimteclusters ingepast zouden kunnen worden op de locatie. 

 

  

auto's fietsen scooters

DLW HAVO/VWO 1.110 7.400 4.440 908 1.200 1.483 59 8.089

Gym 1

Gym PO

Totaal programma Vijzellaan 1.110 9.255 6.295 908 1.825 1.569 62 10.658 25.200

VMBO-BB/KB

VMBO-T

VMBO-BB/KB

VMBO-T

HAVO/VWO

Gym 2

Gym 3

Gym WdZ

1.938 18.755 12.555 1.604 2.750 3.257 127 20.292 47.500

1.855

3.840

5.460

m² voetafdruk 

gebouw

m² school-

plein
Totaal m² 

 aantal 

leerlingen 
m² gebouw

m² terrein-

oppervlak

4.15833.255 151750

51

n.v.t.

Totaal programma Van der Palmstraat

Vijzellaan

Scenario 3: Campus

86

1.823

750

1.250

1.282689 592

Sport n.v.t. 3.255

WdZ 9.100
vd. Palmstraat/

Douwes 

Dekkerlaan

DLW 6.400

Sport

1.249

1.855

1.012

n.v.t. 625 2.569

6.515

9.618

3

73

m² parkeren
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Voorbeelden inpassingsvarianten scenario 3: locatie Vijzellaan 

 

 
Figuur 11: Inpassing scenario 3 – locatie Vijzellaan - variant A  

 

 
Figuur 12: Inpassing scenario 3 – locatie Vijzellaan-  variant B 

 

Voorbeelden inpassingsvarianten scenario 3: locatie Van der Palmstraat 

 

 
Figuur 13: Inpassing scenario 3 – locatie Van der Palmstraat/ Douwes Dekkerlaan - variant A 

 

 
Figuur 14: Inpassing scenario 3 – locatie Van der Palmstraat/ Douwes Dekkerlaan - variant B 
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4.4 Scenario 4: Campus integraal 

 

In scenario 4 wordt op de locatie Van der Palmstraat/Douwes Dekkerlaan nieuwe huisves-

ting gerealiseerd voor alle leerwegen van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger 

College. Er is rekening gehouden met drie onderwijsgebouwen: twee voor CSG De Lage 

Waard (VMBO en Havo/VWO) en één voor het Willem de Zwijger College. Ook wordt voor-

zien is een sportgebouw met in totaal 10 gymzalen (9 t.b.v. het VO en 1 extra t.b.v. WdZ). 

 

De locatie Vijzellaan wordt in dit scenario niet gebruik voor de nieuwe schoolgebouwen en 

is daarmee beschikbaar voor bijvoorbeeld woningontwikkeling. 

 

In tabel 4 is het ruimteprogramma van scenario 4 vertaald in de verschillende gebouwvolu-

mes die gerealiseerd worden, inclusief de voetafdruk van gebouwen en het benodigde pro-

gramma aan buitenruimte en parkeervoorzieningen. 

 

Het totale terreinoppervlak van de locatie Van der Palmstraat/Douwes Dekkerlaan is ca. 

47.500 m². Het totale programma dat in dit scenario ingepast moet worden heeft een om-

vang van ca. 29.900 m².  

 

De voetprint van het bestaande gebouw op de locatie Van der Palmstraat heeft een opper-

vlak van 6.200 m². In de nieuwe situatie wordt de voetprint van het in te passen programma 

18.395 m². Dit is een toename van 12.195 m². 

 
Tabel 4: Ruimteprogramma scenario 4: Campus integraal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de figuren op de volgende pagina’s ter illustratie in twee varianten in beeld gebracht op 

welke manier de ruimteclusters ingepast zouden kunnen worden op de locatie.  

  

auto's fietsen scooters

VMBO-BB/KB

VMBO-T

HAVO/VWO 7.400 4.440

HAVO/VWO

VMBO-BB/KB

VMBO-T

Gym 1

Gym 2

Gym 3

Gym WdZ

3.048 27.555 18.395 2.436 4.275 4.804 187 30.097 47.500

 aantal 

leerlingen 

m² 

gebouw

m² terrein-

oppervlak

m² voetafdruk 

gebouw

m² school-

plein
Totaal m² Scenario 4: Campus integraal

3.840

5.460

6.400
14.530

9.618

5.949

Totaal programma Van der Palmstraat

1.424

1.012
vd. Palmstraat/

Douwes 

Dekkerlaan

DLW 1.799

1.249 9.100WdZ

4.655Sport 3

73

2.765

n.v.t. 4.655 n.v.t. 216

1.823

1.950

1.075

1.250

m² parkeren

110
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Voorbeelden inpassingsvarianten scenario 4: locatie Vijzellaan 

 

 
Figuur 15: Inpassing scenario 4 – locatie Vijzellaan 

Voorbeelden inpassingsvarianten scenario 4: locatie Van der Palmstraat 

 

 
Figuur 16: Inpassing scenario 4 – locatie Van der Palmstraat/Douwes Dekkerlaan - variant A 

 

 
Figuur 17: Inpassing scenario 4 – locatie Van der Palmstraat/Douwes Dekkerlaan - variant B 
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5. Conclusie 

Uit de ruimtelijke verkenning met inpassing per scenario op de twee locaties voor de VO-

scholen in Papendrecht blijkt dat het beoogde ruimtelijk programma voor de scholen in alle 

scenario’s ingepast kan worden. In alle scenario’s bieden de locaties voldoende ruimte voor 

het beoogde programma ten behoeve van de onderwijsvoorzieningen voor de scholen als-

mede de benodigde sportvoorzieningen, buitenruimte en parkeervoorzieningen.  

 

Ook bieden alle scenario’s combinatiekansen voor programma uit het secundaire spoor, 

zoals het multifunctioneel gebruik van de sportvoorzieningen door sportverenigingen, de 

realisatie van een aanvullend woningbouwprogramma en de realisatie van duurzaamheids-

ambities. 
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Bijlage 1 Grondposities Van der Palmstraat/ Douwes Dekkerlaan 

 

In onderstaand overzicht zijn de grondposities in het gebied Van der Palmstraat/ Douwes Dekkerlaan weergegeven. Alles wat rood/oranje is, is géén eigendom van de gemeente. Alles wat 

geel is, is wel eigendom van de gemeente Papendrecht. 

 

Douwes Dekkerlaan Van der Palmstraat 

  

 4959 > Eigendom & sloopvergunning verleend voor nr. 5 

 5144 > Eigendom & sloopvergunning verleend voor nr. 3 

 6144 > Eigendom Gemeente 

 7034 > Gezondheidszorgfunctie pand in gebruik (kruisje staat daarop) 

 7673 > eigendom Gemeente (Rembrandtlaan 206 – Excelsior onze huurder) 

 7672 > eigendom Gemeente 

 7035 > eigendom Gemeente 

 7087 > andere eigenaar 

 7673 > eigendom Gemeente 

 7033 > eigendom Gemeente 

 7180 >  Eigendom Gemeente (Jacob Catslaan 1) 

 7100 > Gymnastiekvereniging Olympia: recht van opstal 

 7763 > Eigendom Gemeente 

 7762 > Vereniging voor Christelijke Nationaal onderwijs (\van der Palmstraat 8) 

 7539 > Eigendom gemeente 

 8119 > Willem de Zwijger College (Van der Palmstraat 2) 

 8120 > Eigendom Gemeente (Van der Palmstraat 4 > huurder is theater De Willem) 
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Bijlage 2 Huidige situatie ontwikkellocaties 

 

 Vijzellaan (DLW) Van der Palmstraat (WdZ) Burg. Keijzerweg (DLW) 

Huidig aantal leerlingen 1.110 leerlingen 1.249 leerlingen 689 leerlingen 

Huidig aantal m² bvo 9.750 m² bvo 12.800 m² bvo 10.100 m² bvo 

Huidige voetafdruk gebouw 4.700 m² 6.200 m² 6.519 m² 

 


