
Digitaal Platform Customer Journey Kinderdijk Regio 
 
Door middel van geavanceerde app’s kan de experience van bezoekers van bezienswaardigheden verrijkt 
worden. Ook kunnen app’s, zeker als ze onderdeel zijn van een groter digitaal platform, er aan bijdragen 
dat gemeenten en exploitanten van voorzieningen meer grip krijgen op hun bezoekers. Door app’s te 
combineren ontstaat een digitaal platform, dat zowel vanuit de gebruiker als vanuit de 
organisatiebehoeften (van gemeenten en aanbieders van producten en diensten) denkt. De Stichting 
Werelderfgoed Kinderdijk , Waterbus en de gemeenten Alblasserdam en Molenwaard hebben het 
initiatief genomen om, ondersteund door IN10 creative digital agency, een dergelijk platform te 
ontwikkelen voor een deel van de Waterdriehoek: de regio Kinderdijk. 
 

Waarom is het interessant?  
De redenen om te investeren in het digitaal platform zijn verschillend voor de deelnemende partijen. 
 
SWEK 
• Visitormanagement: 

Spreiding van piekbelasting, vermindering parkeer –en verkeersoverlast, voorkómen van te grote 
drukte op de site zelf. 

• Business Intelligence Tool:  
Optimalisatie ticketing flow, aanbieden van gerichte cross- en upsell mogelijkheden, gerichtere 
marketinginzet, gerichter investeren (als na enkele jaren trends zichtbaar worden) 

• Versterking van de beleving door de bezoeker: 
Betere informatie vooraf (in eigen taal), een rijkere cross-mediale ervaring, meer zicht op ander 
interessant aanbod in de regio, minder overlast van verkeer en parkeren, gerichter plannen wordt 
mogelijk (kiezen van rustigere momenten, spreiding van piekbelasting). 
 

Gemeente Molenwaard 

 Dynamisch, realtime verkeersmanagement (Visitormanagement, grip krijgen op de 

bezoekersstromen, verminderen verkeers- en parkeeroverlast) 

 Betere ontsluiting van het plattelandstoerisme (aanbod B&B’s, fietsverhuur, fiets- en wandelroutes 
etc.) en daardoor het verblijf in de gemeente verlengen en de uitgaven verhogen. 

 
Gemeente Alblasserdam 

 Dynamisch, realtime verkeersmanagement (dit is onderdeel van de nadere uitwerking van het 

visitormanagement: bezoekersstromen inclusief de verkeers- en parkeervraag sturen, waarmee een 

bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid door het aanpakken van verkeers- en parkeeroverlast). 

 Een betere ontsluiting van het recreatieve aanbod.  

Waterbus 
• Een toename van gebruikers van de Waterbus richting Kinderdijk omdat bezoekers nog beter op de 

mogelijkheden geattendeerd worden en combi-tickets mogelijk zijn. 
• Interessante pilot, die bij succes ook voor andere trajecten in de regio geïmplementeerd kan 

worden. 
 

 


