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Startdocumenten

Gebiedsvisie:

Hoe ziet Werelderfgoed 

Kinderdijk er over 10 tot 20 jaar 

uit als werelderfgoed?

• Behoud van werkende 

historische waterschap

• Solide economische basis

• Versterking beleving

Gebiedsdeal:

• Bundelen van krachten

• Slim samenwerken, slim investeren

• Gebieds-, product, marktontwikkeling.

• Versterken zichtbaarheid, aantrekkelijkheid

en toegankelijkheid



Samenwerkingspartners

Bewoners en

ondernemers



Vier Sporen:

• Financieel economisch management

• Visitor management

• Communicatie

• Ruimtelijke ordening

Projectopbouw



• Molenwaard heeft bijzondere positie als eigenaar van de molens

• Slim samenwerken, slim investeren (gebiedsdeal, subsidies)

• Visitormanagement bepalend voor financieelmanagement.

• Balans tussen baten en kosten voor betrokken partijen.

• Niet alleen economisch maar ook maatschappelijk.

Financieel economisch management



Financieel economisch management

Totale kosten € 6.700.000,00

Bijdragen

provincie € 2.500.000,00

marktpartijen en fondsen € 1.000.000,00

SWEK € 500.000,00

RCE € 250.000,00

Totaal dekking geraamd € 4.250.000,00

Bijdragen "kansrijk"

Waterschap € --------,--

Extra subsidie RCE € --------,--

Lokale en regionale overheden € --------,--

Totaal bijdragen "kansrijk" € 2.450.000,00
Garantstelling Jaarlijkse afbouw

2017 - 2018 € 100.000 € 200.000

2019-2022 € 200.000 € 800.000

Totaal € 1.000.000

Gebiedsdeal Afspraken Molenwaard - SWEK

Begroting economie en toerisme (structureel)

Inkomsten Uitgaven

Retributie SWEK € 110.000 Cofinanciering SWEK € 30.000

Retributie Overig € 20.000 Overig € 20.000

Totaal €130.000 Totaal € 50.000

Begroting economie en toerisme (incidenteel)

Inkomsten Uitgaven

Verkoop steiger € 110.000 Uitvoering gebiedsvisie € 40.000



Visitormanagement

Doelstelling visitor management

Gemeenschappelijk doel van de SWEK en de gemeenten 
Molenwaard en Alblasserdam is om samen met alle partijen 
die een rol willen en kunnen vervullen, te werken aan een 
gezonde toekomst van het Werelderfgoed Kinderdijk en 
tegelijkertijd een impuls te geven aan de economie en de 
leefbaarheid van de omgeving.  



Visitormanagement



Visitormanagement

1. Het managen van het toeristisch bezoek

2. Het managen van de vraag van bezoekers door het beperken of spreiden van

3. Het managen van vervoersstromen naar het gebied



Visitormanagement

De eerste maatregelen zijn al zichtbaar of in de maak



1. Positief over de aanpak en over betrokkenheid bij het proces

2. Knelpunten: 

• verkeersdrukte woon-werkverkeer dag, toeristisch hoogseizoen

• parkeerproblemen

• bereikbaarheid

• onveilige situaties fietsverkeer en wielrenners

Visitormanagement

Betrokkenheid Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk



Communicatie & Participatie

Betrokkenheid bewoners Kinderdijk en Alblasserdam

Themapagina in

Kontakt en 

Klaroen

2x Informatie- participatiebijeenkomst, half april

Informatie- participatiebijeenkomst voor bewoners, bedrijven en belangstellenden. 

Aanwezig zijn wethouder Alblasserdam, wethouders Molenwaard en directeur SWEK

19.30 uur Gezamenlijke presentatie Gebiedsontwikkeling Kinderdijk, 

door wethouder Alblasserdam, wethouder Molenwaard en directeur SWEK

19.50 uur Vragen beantwoorden uit de zaal

20.15 uur Uitleg thema-tafels

20.20 uur Start eerste ronde thema-tafel

Ik houd van Kinderdijk/Alblasserdam want….

20.30 uur Start tweede ronde thema-tafel

Ik loop, rijd of vaar door mijn dorp en kom tegen….

20.50 uur Pauze

21.00 uur Start derde ronde thema-tafel

Wat kan ik bijdragen aan een mooi en leefbaar Kinderdijk?

21.20 uur Rondgang en toelichting op resultaten workshops

21.30 uur Eind



Specifiek Alblasserdam

Vrijetijdseconomie

• Ontwikkelen van Haven – Zuid

• Ontwikkelen rondje Alblasserdam

• Steiger Rivercruise

• Stimuleren van toerisme algemeen

• Financieel perspectief voor het gebied

Leefbaarheid

• Balans leefbaarheid toename bezoekers

• Behoud van het open (natuur)landschap



Specifiek SWEK

• Doelstelling : Onderhouden van molens en 

educatie door middel van Inkomsten 

toerisme en subsidie 

• Uitdaging: meer omzet uit toerisme en 

minder afhankelijk worden van overheid. 

• Economisch weerbaarder en zelfstandiger 

worden 

• Ontwikkelen organisatie van facilitair naar 

markgericht 

• Meer inkomsten uit toerisme door product-

ontwikkeling 

• Bezoekerscentrum / steigers 



Specifiek Molenwaard Wonen

• Balans tussen leefbaarheid en toename

bezoekers

Landschap en natuur

• Behoud van open landschap

• Bevorderen van recreatie in Molenwaard

Economische dragers

• Meer betalende bezoekers Kinderdijk

(zelfstandig opererende SWEK)

• Tot stand brengen verbindingen tussen de 

verschillende voorzieningen

• Benutting toeristische potenties (spin-off)



Betrokkenheid raad



Betrokkenheid raad

• Bestemmingsplan

• Investeren in recreatie en toerisme

• Kom luisteren op de bewonersavonden



Vervolg



Proces 2014 - 2017

2014 2015: voorbereiding 2016: uitvoering 2017: aanvulling

Uitgangspunten

visitor

management

Uitgangspunten 

economisch en 

financieel 

perspectief

Uitgangspunten

omgevings-

management

Uitgangspunten

RO spoor

Bestemmings-

plan(nen)

Aanpak

Visitor

Management

Economisch 

perspectief

Dekkingsplan

Communicatie

strategie en -

plan




