Dorpsplan Kinderdijk
2021-2031

INGANG SWEK

MOLENS

DE LEK

Inhoudsopgave

IHC

DE ZWERVER

DE KLOK

BAKKERIJ

KERK

INGANG SWEK

1 Inleiding
		
1.1 Een dorpsplan

blz.
4

2 Kinderdijk 2021
		
2.1 Hoe zien inwoners Kinderdijk?
		 2.2 Bedreigingen
		 2.2.1 Verlies verbondenheid
		 2.2.2 Toenemende stroom toeristen
		 2.2.3 Wateroverlast en droogte

6
8
8
10
10

3 Kansen & plan van aanpak
		
3.1 Behoud voorzieningen
		 3.2 houd het Molengebied open
		 3.3 Bereikbaarheid
		 3.4 Toerisme en rust in balans brengen
		 3.5 Wateroverlast en droogte aanpakken
		 3.6 Stimuleer biodiversiteit

12
14
16
18
20
22

Bijlage I
		
1.2 Kinderdijk, dorp in de gemeente Molenlanden

24

MOLENS

DE LEK

1

1 Inleiding
Dit is het Dorpsplan Kinderdijk 2021-2031 waarin de ambities van
ons dorp zijn vastgelegd.
Inwoners van Kinderdijk hebben zich uitgesproken over wat wij
willen in de toekomst.
Dit is nog maar het begin. Dit is onze richting.
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1.1 EEN DORPSPLAN
Kinderdijk: het dorp van molens en toeristen. Toch? Nou, daar denken de
inwoners anders over. Het dorp is veel meer dan de historische gemalen
die jaarlijks drommen dagrecreanten trekken. Kinderdijk is vooral ook
dingen die niet tastbaar zijn, maar o zo belangrijk: zoals zorgen voor
elkaar, genieten van de weidsheid, en direct contact met de natuur.
Wat Kinderdijk is voor de inwoners? Dat is samen te vatten in deze
kernwaarden:
•
•
•
•

Sociale cohesie
Ruimte
Groen
Kleinschaligheid

Vraag het een Kinderdijker en de voornaamste zorg is het behouden
van deze kernwaarden. Want er gebeurt veel in en rond Kinderdijk.
Voorzieningen dreigen te verdwijnen omdat ze mogelijk niet rendabel
geëxploiteerd kunnen worden. En dat zal zijn weerslag hebben op de
sociale contacten. Het klimaat speelt parten: soms is er sprake van
wateroverlast, terwijl tegelijkertijd dijken scheuren door droogte.
De toeristenstroom wordt alsmaar groter, het molengebied dreigt
afgesloten te worden en het verkeer in de Molenstraat (voor een groot
deel dagrecreanten en passanten) zorgt voor overlast en een gevoel van
onveiligheid.

De Belangenvereniging Leefbaar Kinderdijk vond het tijd om eens
goed na te denken over de komende jaren. Om in gesprekken met
stakeholders eens uit te gaan van de behoeften en dromen van het dorp
in plaats van altijd maar reageren op plannen van anderen.

De droomsessies hebben een aantal duidelijke kernpunten opgeleverd
waar de Belangenvereniging Leefbaar Kinderdijk en de inwoners de
komende jaren samen aan gaan werken:
•
•
•
•
•
•

Inwoners konden in drie online-droomsessies meepraten over het heden
en de toekomst van het dorp. Waarom woont de Kinderdijker graag in dit
dorp? Wat is hier zo aantrekkelijk? Wat is waardevol en moet behouden
blijven? Wat kan en moet beter? Welke dromen hebben we? Hoe ziet
Kinderdijk er over tien jaar uit?
De uitkomsten van de online bijeenkomsten zijn tijdens de algemene
ledenvergadering voorgelegd aan de vergadering. Inwoners gaven
nieuwe input, maar bevestigden met name de conclusies van de online
bijeenkomsten. Overduidelijk kwam naar voren dat het belangrijk is om
te behouden wat er is en dat er nog veel valt te winnen.

Behoud en uitbreiding voorzieningen
Molengebied openbaar houden
Aandacht voor biodiversiteit (groen)
Toerisme en rust in balans brengen
Verkeersoverlast terugdringen
Wateroverlast en -tekort te lijf gaan

Deze kernpunten zijn, samen met de kernwaarden, de hoekstenen
van het Dorpsplan 2021 – 2031. Dit plan verbeeldt de dromen van
de inwoners van Kinderdijk en vormt de basis voor gesprekken die de
Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk zal voeren met de gemeente
Molenlanden, de provincie Zuid-Holland, de Swek, het waterschap
Rivierenland en andere partijen die betrokken of leidend zijn bij de
inrichting van de toekomst van Kinderdijk.
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2 Kinderdijk 2021
2.1 HOE ZIEN INWONERS KINDERDIJK?
Nadenken over de toekomst begint bij het vaststellen van de huidige
beleving van de inwoners en vervolgens dromen over wat (nog)
beter kan. In drie online bijeenkomsten en tijdens de algemene
ledenvergadering dachten inwoners na over wat in het verschiet kan
liggen voor het dorp. Deze droomsessies zijn vastgelegd in tekeningen.
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2.2 BEDREIGINGEN
2.2.1 VERLIES VERBONDENHEID
Sociale cohesie (verbondenheid) is een belangrijke kernwaarde van
het dorp. In de speeltuin komt dat het meest tastbaar naar voren.
De speeltuin is in 1949 opgericht. Daar komen inwoners bij elkaar,
klussen ze samen om de speeltuin te onderhouden, letten ze op elkaars
kinderen, zorgen ze voor elkaar., houden elkaars kinderen in de gaten,
zorgen ze voor elkaar. Maar dat gebeurt net zo goed in andere sociale
contexten zoals de kerk, de hondenuitlaat-groep en de vrijwilligers van
Werelderfgoed Kinderdijk.
De sociale cohesie in het dorp moet gekoesterd worden want deze
unieke, intrinsieke kernwaarde loopt gevaar. Het grote project
Werelderfgoed Kinderdijk dreigt als een koevoet de verbondenheid
te ontwrichten. Als het molengebied wordt afgesloten, raakt dat de
Kinderdijker in zijn hart. Het is toch het gebied van Kinderdijkers?
Verbondenheid staat ook onder druk doordat voorzieningen dreigen
te verdwijnen. Kinderdijk kent er al niet zo veel meer. De Dorpskerk,
restaurant Buena Vista. Bakker Stam. Café De Klok. Voetbalvereniging De
Zwerver. Daarmee is het wel gezegd. Behoud van die voorzieningen is
van groot belang. Zoals een inwoner het zegt: ‘Als het weg is, is het weg.’
Werken aan nieuwe voorzieningen is een noodzakelijk. Het zijn bij uitstek
de plekken waar Kinderdijkers elkaar ontmoeten.
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2.2.2 TOENEMENDE STROOM TOERISTEN
De toenemende stroom toeristen baart de inwoners ernstig zorgen.
De dagrecreanten komen nauwelijks in het dorp. Ze worden zoveel
mogelijk opgevangen en vastgehouden in het molengebied. Daar
profiteert het dorp niet van. Tegelijkertijd ervaart het dorp steeds meer
overlast van het verkeer in het dorp. De bewoners aan de Molenstraat
en de Veerdam merken dat het meest. Geluidsoverlast en trillingen.
Spiegels die regelmatig van geparkeerde auto’s worden gereden.
‘Het toerisme wordt grootser en grootser. Het lijkt alsof wij daar als
dorpelingen geen invloed op kunnen uitoefenen.’

2.2.3 WATEROVERLAST EN DROOGTE
Kinderdijk heeft een steeds groter probleem met water. Periodes
van overdadige neerslag worden afgewisseld met periodes van grote
droogte. De Schanspolder merkt dat. De woonwijk in de kom van
Kinderdijk (“de Put”) staat soms blank. Tegelijk is sprake van verdroging.
Het Waterschap heeft problemen met dijken die verdrogen. De scheuren
zijn al zichtbaar.
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VISIE OP VOORZIENINGEN

3 Kansen & Plan van Aanpak

Kinderdijk heeft nog maar weinig voorzieningen. Behoud daarvan
staat voorop. Uitbreiding is noodzakelijk.

3.1 BEHOUD VOORZIENINGEN

DOELSTELLINGEN

I Behoud de huidige voorzieningen. Ondersteun bakker Stam.			
		 Behoud De Klok en verbouw het tot multifunctioneel 			
		dorpshuis.
II Probeer meer voorzieningen mogelijk te maken door bijvoorbeeld 		
		 meer toeristen het dorp in te trekken.

CONTEXT
Als een dorp voorzieningen verliest, dan wordt een onomkeerbare
gang neerwaarts ingezet. Dat voorkomen is wat Kinderdijkers willen.
Uitbreiding van voorzieningen is zelfs noodzakelijk. Dat kan. Op een
manier die past bij het dorp.
Kinderdijk en sociale cohesie zijn namelijk bijna synoniemen. Op elkaar
letten is een vanzelfsprekendheid. Dat betekent in Kinderdijk ook zorgen
voor elkaar. Zonder aanzien des persoons.

Bakker Stam moest sluiten. De laatste winkel van ons dorp. Dat kan
natuurlijk niet. Kinderdijkers staan dan op. Stichting Ons Dagelijks Brood
heropent de winkel met steun van veel partijen, waaronder Stichting
Elshout. Dit initiatief moet uitgroeien tot weer een volwaardige bakkerij.
Waar het dorp elkaar ontmoet.

EERSTE STAPPEN
DOELSTELLING I
a) Hoe behouden we de huidige voorzieningen en waar kunnen we die 		
		versterken
b) Hoe kunnen we de voorzieningen gebruiken om de leefbaarheid te 		
		verbeteren.

Elkaar ontmoeten is daarom belangrijk. Het dorp heeft behoefte aan
een openbare ontmoetingsplek. Een huiskamer waar je een bakje koffie
kunt drinken, kunt vergaderen en elkaar kunt ontmoeten. Een ruimte ook
waar plaats is voor een school voor de allerjongsten. En een bioscoop of
een theater. Het dorp kan het opzetten, net zoals de speeltuin is opgezet.
Met steun van fondsen en een ondernemer die het uitbaat.

DOELSTELLING II
a) Inventarisatie van plannen.
b) Stakeholders betrekken de Swek, gemeente Molenlanden, inwoners 		
		 Kinderdijk, ondernemers.

BETROKKENEN

Belangenvereniging Leefbaar Kinderdijk, inwoners Kinderdijk, verenigingen, onderwijs, cultureel ondernemer, horeca-uitbater, de Swek, gemeente Molenlanden.

De Klok is bij uitstek de geschikte plek. Een historisch en
gezichtsbepalend pand (het werd in 1875 in gebruik genomen als
openbare lagere school School met de klok) in het hart van Kinderdijk.

INITIATIEF

Belangenvereniging Leefbaar Kinderdijk.

PLANNING

Voorbereiding najaar 2022, uitvoering 2023
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VISIE OP HET MOLENGEBIED

3.2 HOUD HET MOLENGEBIED OPEN

Pak je de Kinderdijker vrije toegang tot het molengebied af, dan pak
je hem een deel van zijn waarde af. Molens en Kinderdijk horen bij
elkaar als twee trommelstokken.

CONTEXT

DOELSTELLINGEN

Het molengebied en het dorp zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Als het molengebied wordt afgesloten, raakt dat de Kinderdijker in zijn
hart. De verbondenheid met het molengebied zal onder druk komen. Het
zal ook de verhouding tussen Werelderfgoed Kinderdijk en de inwoners
van Kinderdijk geen goed doen. Het open laten is daarentegen dé kans
op elkaar de hand te reiken. Want er liggen nog genoeg pijnpunten als
het over toerisme gaat.

I Houd het molengebied toegankelijk voor inwoners van 			
		Kinderdijk.
II Maak duidelijk dat het gebied ook van de Kinderdijkers is. En dat het
		 gebied en Kinderdijk onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden

EERSTE STAPPEN
DOELSTELLING I
a) Beschrijf de doelstelling helder en precies. Welke gebied 			
		 moet wanneer toegankelijk zijn (blijven).
b) Treed in overleg met stakeholders.
DOELSTELLING II
c) Maak een communicatieplan voor doelstelling II.

BETROKKENEN

Belangenvereniging Leefbaar Kinderdijk, de Swek, gemeente Molenlanden,
inwoners Kinderdijk.

INITIATIEF

Gemeente Molenlanden.

PLANNING

Voorbereiding 2022, uitvoering 2023
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VISIE OP BEREIKBAARHEID

3.3 BEREIKBAARHEID

Het toenemende (zwaar) verkeer in de Molenstraat en de Veerdam
leidt tot geluids- en trillingsoverlast, en het zorgt voor een onveilig
gevoel. Dat vraagt om een snelle actie. Inwoners willen meer grip op
het probleem en willen invloed op oplossingen.

CONTEXT
Het toenemend toerisme zorgt voor verkeersoverlast. Dagrecreanten
rijden in groten getale door de Molenstraat. En die straat heeft al te
kampen met veel woon-werkverkeer. Het is de enige doorgaande route.
Het verkeer rijdt er te hard en er is veel zwaar verkeer. Dat leidt tot
overlast in geluid en trillingen. En er worden regelmatig spiegels van
geparkeerde auto’s gereden.

DOELSTELLINGEN

De Molenstraat moet opnieuw ingericht worden. Hoe? Daarover
verschillen de meningen van de inwoners. De een vindt een maximale
snelheid van 30 km het beste. De ander pleit voor verbreding van
de parkeerplekken. Weer een ander is voor volledige afsluiting voor
doorgaand verkeer. Over een ding is iedereen het eens: meer asfalt is
geen optie.

Of, de Molenstraat regelmatig zelf in handen nemen als bewoners. Naar
het voorbeeld van De Leefstraat in Gent. Daar gaan regelmatig stoelen
en tafels de straat op. Automobilisten die door de straat moeten, gaan
vanzelf zachter rijden. En het verhoogt ook nog eens de sociale cohesie.
De buurt komt meer tot elkaar.

Wat ook kan helpen, is beter openbaar vervoer. Dat zou woonwerkverkeer door de Molenstraat verminderen. De tijdschema’s van bus
en waterbus moeten uitgerekt worden. ’s Ochtends eerder beginnen, ’s
avonds later eindigen.

Bijkomend voordeel: het zal toeristen het dorp in trekken. Waar toeristen
het dorp in trekken, is plaats voor ontmoeten, waar de Kinderdijker
zo’n behoefte aan heeft. En het zal voorzieningen aantrekken die de
dagrecreanten als potentiele klanten zien: horeca, winkels.

Is een echte dorpskern niet een oplossing? Het gebied rond De Klok is
daar ideaal voor. Zo’n centrum zou het verkeer kunnen afremmen. Rood
asfalt kan ook helpen de snelheid van het verkeer te remmen. Zwaar
verkeer weren zal overlast beperken.

Overigens is de Molenstraat niet de enige plek waar overlast is. Ook
het verkeer op de Veerdam baart zorgen. Sinds een nieuw veerpont in
gebruik is, rijdt daar hoger en zwaarder verkeer. De gemeente zoekt
al mee naar oplossingen. Een inwoner heeft al een idee: maak het tot
fietsstraat waar je met de auto over mag.

I Pak verkeers- en parkeeroverlast aan. Weer parkerende toeristen uit
		 het dorp. Maar verban toeristen niet uit het dorp. Verwelkom ze als 		
		 mogelijkheid om voorzieningen voor inwoners in stand te houden.
II Zet een rem op het zwaar verkeer. In de Molenstraat en de 			
		Veerdam.
III Rek de tijdschema’s van bus en waterbus op. ’s Ochtends 			
		 eerder beginnen, ’s avonds later eindigen.
IV Richt de Molenstraat een paar keer per jaar in als 				
		 Leefstraat. (Lampionoptocht, Molenmarkt)

EERSTE STAPPEN

a) Ga in overleg met gemeente, de Swek en OV-organisaties.
b) Ga in overleg met bewoners van de Molenstraat over de 			
		Leefstraat.

BETROKKENEN

Belangenvereniging Leefbaar Kinderdijk, de Swek, gemeente Molenlanden,
OV-organisaties, bewoners Molenstraat.

INITIATIEF

Gemeente Molenlanden.

PLANNING

Orientatie 2022, uitvoering 2022 en later.
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3.4 TOERISME EN RUST IN BALANS BRENGEN

VISIE OP BALANS TOERISME EN RUST
CONTEXT

Een Kinderdijk waarin toerisme een toegevoegde waarde is voor de
leefbaarheid en sociale cohesie in het dorp. Zonder dat het toerisme
het karakter van het dorp ingrijpend verandert.

Toerisme: inwoners vrezen dat de balans de verkeerde kant op slaat.
‘Het wordt grootser en grootser. Het lijkt alsof wij daar als dorpelingen
geen invloed op kunnen uitoefenen. Kunnen we nog wat inbrengen om
Kinderdijk te laten bestaan zoals het is?’

DOELSTELLING

En: ‘Loopt het niet een beetje uit de hand met het aantal (verkeers)
borden in het dorp? Je wordt via een bord soms zelfs in het Chinees
aangesproken.’

Meer invloed van Kinderdijkers op ontwikkelingen van het toerisme waardoor ook
kansen voor leefbaarheid en sociale cohesie benut worden.

EERSTE STAPPEN

Kinderdijk wil dat het toerisme geen aanslag pleegt op de rust in het
dorp. Waardevol toerisme. De toerist staat in de rij bij de bakker tussen
dorpsbewoners en niet andersom.

Daadwerkelijke betrokkenheid van inwoners op planvorming en kansen voor
lokale middenstand gericht op inwoners daarin benutten. Focus van stakeholders
ook op belangen dorp richten.

BETROKKENEN

BVLK, SWEK, gemeente Molenlanden, Qbuzz, Provincie Zuid Holland,

INITIATIEF

Gemeente Molenlanden.

PLANNING

Orientatie 2022, opvolging 2023
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VISIE OP WATEROVERLAST EN DROOGTE

3.5 WATEROVERLAST EN DROOGTE AANPAKKEN

Het huidige klimaat zorgt voor lange periodes van droogte en korte
periodes van wateroverlast. Dijken drogen uit. Straten stromen over.
Samen het probleem aanpakken verdient de voorkeur. Kansen
genoeg.

CONTEXT
Kinderdijk heeft een steeds groter probleem met water. Periodes
van overdadige neerslag worden afgewisseld met periodes van grote
droogte. De Schanspolder merkt dat. De woonwijk in de kom van
Kinderdijk staat soms blank. Tegelijk is sprake van verdroging. De
Overwaard heeft een probleem met dijken die verdrogen. De scheuren
zijn al zichtbaar.

DOELSTELLING

Pak het probleem gezamenlijk aan, naar voorbeeld van het dorpsinitiatief
IJsselstein.

Het probleem vraagt om een andere kijk op het klimaat. Maar vooral
ook: er zelf wat aan doen. Individueel of gezamenlijk. Het dorpsinitiatief
in IJsselstein laat zien dat gezamenlijk optreden het tot succes kan
leiden. Wat in Kinderdijk gebeurt met de speeltuin, gebeurt daar in heel
het dorp. Bekijk samen de mogelijkheden van duurzame energie, groene
daken en zonnepanelen. En leg Wadi’s aan. De kracht van samendoen:
het wordt betaalbaar.

EERSTE STAPPEN

Samen met bewoners, ambtenaren en (gebieds)deskundigen kijken naar verbeteringen en oplossingen. De opbrengst van zo’n traject gebruiken als inspiratie voor
projecten in de buurt. Eigenaarschap bij bewoners.

BETROKKENEN

Belangenvereniging Leefbaar Kinderdijk, gemeente Molenlanden, waterschap
Rivierenland, Gebiedsdeal5, inwoners.

Wadi is het Arabisch woord voor dal. Nederland gebruikt het als Water
Afvoer Drainage Infiltratie. Het is een buffer- en infiltratievoorziening
voor water. Als het hard regent, vang je er hemelwater mee op dat
normaal in het riool verdwijnt. Bij droogte kun je het weer teruggeven
aan de omgeving via het grondwater, of door besproeiing van de
omgeving.

INITIATIEF

Belangenvereniging Leefbaar Kinderdijk, waterschap Rivierenland en gemeente
Molenlanden.

PLANNING

Workshop in 2022, uitvoering vanaf 2022 en verder.

20

21

3.6 STIMULEER BIODIVERSITEIT

VISIE OP BIODIVERSITEIT
Het klimaat een steuntje in de rug geven, past bij de inborst van de
Kinderdijker. Of het nu wordt ingegeven door het rentmeesterschap
of een bijzondere band met de natuur. Ook hier kan gezamenlijkheid
leiden tot mooie oplossingen.

CONTEXT
Een kleine bijdrage leveren aan de wereldwijde klimaatopdracht moet
Kinderdijk als groot doel stellen. Het lijkt haast te mooi om waar te zijn,
maar er lonkt een concreet project waar Kinderdijk direct mee aan de
slag kan om wensen te vervullen: het Pot-terrein. Nu nog parkeerplek
voor medewerkers van Werelderfgoed, binnenkort (deels) terrein voor
het dorp. Hoe zouden we dat willen inrichten?

DOELSTELLING

Richt het Pot-terrein in tot dorpspark met duurzame oplossingen (Wadi, zonnepanelen) waar de geschiedenis van het dorp terugkomt en inwoners met verschillende interesses terecht kunnen (honden uitlaten, pluktuin, strandje).

Er kan een hondenuitlaatterrein komen, maar ook meer biodiversiteit
door een deel om te vormen tot park met een pluktuin. Ook een
strandje behoort tot de mogelijkheden. De gebouwen op het terrein
kunnen gebruikt worden als caravanstalling en op de daken kunnen
zonnepanelen voor het dorp.

EERSTE STAPPEN

Samen met bewoners, ambtenaren en (gebieds)deskundigen kijken naar verbeteringen en oplossingen. De opbrengst van zo’n traject gebruiken als inspiratie voor
projecten in de buurt. Eigenaarschap bij bewoners.

Het Pot-terrein lijkt ook een geschikte plek voor een Wadi. Zware
regenbuien kun je daar opvangen en later teruggeven aan het dorp.
Voor het besproeien van de speeltuin, bijvoorbeeld. Met de Wadi kun je
ook de geschiedenis laten terugkomen. Vroeger was op het terrein een
balkengat, een plek waar hout werd gewaterd. De Wadi kan zo gemaakt
worden dat het lijkt op een balkengat.

BETROKKENEN

Gebiedsdeal5, Belangenvereniging Leefbaar Kinderdijk, gemeente Molenlanden,
waterschap Rivierenland, inwoners, de Swek.

INITIATIEF

Gemeente Molenlanden

Het Pot-terrein kan kortom een ontmoetingsplek van heel het dorp
worden, met duurzame oplossingen voor milieuproblemen, waar de
geschiedenis terugkomt en door inwoners van het dorp is opgezet.

PLANNING

Start 2022, uitvoering 2022 en later
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Bijlage I
1.2 KINDERDIJK, DORP IN DE GEMEENTE
MOLENLANDEN
Kinderdijk is een lintdorp in de gemeente Molenlanden. Het aantal
inwoners is al jaren (2013 – 2020) stabiel. Wat opvalt is dat met name
het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 15 – 25 jaar relatief laag is.
Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat jongeren voor werk of opleiding
uit het dorp vertrekken. Ook het geringe aanbod aan (starters-)woningen
speelt een rol. Dat de categorie 25 - 45 jaar weer ruim vertegenwoordigd
is, wordt mogelijk deels verklaard doordat jongeren terugkeren naar het
dorp.
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