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Waar praten we over?

Belangenvereniging Leefbaar Kinderdijk formuleerde 
knelpunten rond “Entreegebied”

• Verkeersdrukte woon-werkverkeer dag.
• Druk op kern in toeristisch hoogseizoen.
• Parkeerproblemen.
• Bereikbaarheid en overlast bewoners/HVD. 
• Onveilige situaties voetgangers/fietsverkeer (wielrenners).
• Ontwikkelingen (nabije) toekomst – hogere bezoekersaantallen.

En benaderde VVN om mee te denken over de 
oplossingsrichtingen.

Amsterdam is vol – nu Giethoorn/Kinderdijk/Roermond?



Wat hebben wij gedaan: 

• Gesprekken met leden Belangenver. Leefbaar Kinderdijk.

• 3x Schouw van de verkeerssituatie rond entreegebied.

• Doornemen div. stukken en presentaties (websites met 
prognoses).

• Gesprekken met bewoners/bezoekers “op de dijk”.



Onze ervaringen:

- Looproutes vanaf de 3 steigers
- Looproutes Molenstraat - West
- Fietsroute oost – west
- Fietsroute west – oost
- Bereikbaarheid P-plaatsen en gevolgen.



De looproutes.



1) De looproutes vanaf steigers
cruiseschepen





















Oude situatie



Nieuwe situatie



















Is dit dan het voetpad?



Ja dus. En waar komen die fietsers vandaan?





2) Opgang vanaf de opstapplaats 
Waterbus











3) Looproutes Molenstraat (westzijde)



50 of 30km/u? De uitstraling is in ieder geval een 30 km/u 
inrichting – erftoegangsweg. Toegestaan is 50 km/u.







De fietsroutes.



Fietsroute Oost - West













Aangekomen! Waar gaan we linksaf?



Fietsroute West - Oost













Dus maar oversteken? Let op voorrang!















Bereikbaarheid P-plaatsen en gevolgen.













Resumé:
• Veel borden met wisselende (onbegrijpelijke) boodschappen.
• Slechte looproutes (infra en bewegwijzering).
• Slecht herkenbare en/of aangegeven fietsroutes.
• Regelmatig verkeersonveiligheid door veel zwaar-/landbouwverkeer en bussen. 
• Rijsnelheden te hoog voor complexe situaties in bebouwde kom.
• Parkeren = zoeken.
• In/uitstappen buspassagiers problematisch.
• Lokaal verkeer de dupe/overlast van toeristenstroom/p-gedrag.
• Knelpunt voor bereikbaarheid en doorgang hulpdiensten.

Te weinig ruimte op dijkgebied voor goede afwikkeling verkeersstromen.

Indruk: men doet maar wat – “postzegelaanpak”.



Oplossingsrichtingen:
Korte termijn:

- “Schonen” /afstemmen en waar nodig verwijderen van aangebrachte 
(verwarring stichtende) bebording. Controle op 
zichtbaarheid/leesbaarheid en begrijpbaarheid.

- Bebouwde kom inrichten en aanduiden als 30 km/u zone. Nu 
complexe verkeersstromen waarbij rijsnelheden mvt. te hoog zijn. 
Duidelijke 30-poorten aanbrengen. Oversteken v+f op 2 of 3 
plateaus.  (1 x bij entree WEK en 1x bij Molenstr./Vrij en Blijstr. en 
event. bij Veerdam).

- Fietsers allen op de rijbaan houden in beide richtingen op “echte” 
fietsstroken.  Inrichting Molenstraat als “Fietsstraat”? https://
youtu.be/WSnlN9oMeF0 

https://youtu.be/WSnlN9oMeF0
https://youtu.be/WSnlN9oMeF0


Oplossingsrichtingen:
Korte termijn:

- Voetgangers van/naar schepen op huidige fietspad concentreren met 
1 oversteekplaats thv. ingang WEK.

- Looproutes en oversteekvoorzieningen verkeersveilig en comfortabel 
inrichten en goed aangeven. Opstelmogelijkheden voor v+f bij 
oversteekplaatsen ruimer en overzichtelijker maken. 

- Afhandelen parkerend verkeer t.h.v. WEK-entree anders vorm geven 
zodat stilstaand verkeer op de dijk wordt voorkomen. (prio HVD). 
Uit/instapplaats voor bussen duidelijk en vroegtijdig aangeven.

- Bevoegdheden en inzet echte verkeersregelaars versterken. 



Oplossingsrichtingen:
(semi) Lange termijn:

• Alleen verkeersstromen voor dorpskern/WEK via route Lekdijk - 
Molenstraat van: 

- Fietsers/bromfietsers/voetgangers.
- Lokaal (bestemmings-)verkeer.

• Voor personenauto’s/bussen/campers een nieuwe opvang met p- 
ruimte aan zuidzijde WEK met directe ontsluiting via Alblasserdam 
naar A15.   Optie: inzet pendelbussen/boot/fietsen naar entreegebied.

• Tunnelverbinding voor voetgangers/fietsers van steigers naar
     entreegebied. Voorkomen oversteken op wegvak en comfortabele/
     veiligere bereikbaarheid entree WEK.



Kinderdijk
Een werelderfgoed waardig.

---------------------------------------
Dank voor uw aandacht.

Discussie/Vragen.


