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Inleiding 
Het Werelderfgoedcomplex Molens Kinderdijk krijgt steeds meer toeristen te verwerken. Het 
(bus)verkeer over de smalle dijk neemt toe en veroorzaakt hinder. De gemeente en het SWEK (de 
Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk) proberen daarom meer en meer bezoekers over het water aan 
en af te voeren. Het oversteken van de dijkweg levert vaak onveilige situaties op, omdat de 
aankomende bezoekers meer oog hebben voor de molens dan voor het wegverkeer. Om in deze 
situatie verbetering te brengen wordt door de gemeente Molenwaard een prijsvraag uitgeschreven 
onder vormgevers en architecten. Hen wordt om een visie gevraagd op een veilige oversteek die 
ruimtelijke kwaliteit toevoegt, innovatief en duurzaam is, de bestaande status van Werelderfgoed 
en Natura2000 respecteert en haalbaar en betaalbaar is. De prijsvraag wordt voorbereid door een 
werkgroep waarin ook het waterschap vertegenwoordigd is. Bij de uitvraag wordt de relevante 
informatie van de betrokken overheden als inspiratie en kader meegestuurd. Voor het waterschap 
wil ik dit doen in de vorm van onderstaande tekst. 
 
Waar we voor staan 
Ons waterschap is waterkering- en watersysteembeheerder in dit gebied. We beheren de rivierdijk, 
de boezemkaden en boezems en de kunstwerken waaronder gemalen. De dijkweg is in beheer bij 
de gemeente, omdat het studiegebied van de prijsvraag binnen de bebouwde kom ligt. 
Als missie hanteren we: “Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig 
watersysteem”. Onze visie laat zich samenvatten als “De goede dingen doen en de dingen goed 
doen.”. Dit vertaalt zich in een strategie die gericht is op het zo goed mogelijk realiseren van onze 
taken ten dienste van onze klanten, vooral door een optimale taakuitvoering en bedrijfsvoering. 
Voor zover die onze objecten raken worden activiteiten van derden getoetst aan onze Keur en 
beleidsregels. Als werken of werkzaamheden binnen het bestaande beleid passen, kan een 
watervergunning verleend worden.  
 
Waar we voor gaan 
Onze doelen en ambities zijn terug te vinden in het Waterbeheerprogramma 2016 – 2021 “Koers 
houden, kansen benutten”. We benoemen hierin de lange termijn doelen voor de waterkeringen, 
het watersysteem en de waterketen en hoe we die willen bereiken. We willen daarbij integraal en 
gebiedsgericht werken, waarbij participatie, innovatie en duurzaamheid nagestreefd worden. Voor 
het watersysteem is vrij recent de integrale Visie 2050 door het Algemeen Bestuur vastgesteld, een 
programma waarin maatregelen gedefinieerd zijn en uitgevoerd gaan worden om het 
watersysteem inclusief de kaden en gemalen in samenhang aan de nieuwe inzichten en normen te 
laten voldoen. Het meest concreet op dit moment is het voornemen om rond 2023 een keurs te 
maken voor de capaciteit van de bestaande gemalen en om de overstap te maken van 
dieselmotoren naar elektromotoren in het J.U.Smitgemaal. Vanwege de status van Werelderfgoed 
verwachten we niet dat we de huidige ligging van kaden, wateren en gemalen aan kunnen passen. 
 
De Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer is onlangs versterkt, de afronding loopt nog. 
Voor het gedeelte bij de waterentree zijn nog geen versterkingsplannen in zicht. Volgens planning 
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wordt het dijktraject 16-2 (Sliedrecht – Kinderdijk) in 2019 en 2020 beoordeeld op veiligheid (de 
oude toets op veiligheid). De versterking vindt niet eerder plaats dan vanaf 2025 (start van de 
planvoorbereiding). 
De conclusie mag dan ook zijn er op dit moment vanuit het waterschap geen concrete projecten 
lopen of binnenkort starten die mee te koppelen zijn bij de realisatie van de herinrichting van de 
waterentree. Een uitzondering hierop is de gedachte om in het J.U.Smitgemaal een zogenaamde 
‘belevingsruimte’ in te richten, om daarmee ons werkveld te presenteren aan bezoekers. 
Besluitvorming hierover moet nog plaats vinden, naar verwachting in september.  
 
Als stakeholder in het gebied doen we graag mee in dit proces van de prijsvraag waterentree. We 
steunen initiatieven op het vlak van innovatie en zijn voor participatie. We willen onze dijk 
“uitlenen” voor de realisatie van een veilige oversteek als de bescherming tegen overstroming (de 
waterveiligheid) niet in het geding is. Dit geldt zowel vanuit de publieke kant als vanuit de private 
kant. Gezien het grote maatschappelijk belang van een veilige en aantrekkelijke waterentree, willen 
we ruimte bieden voor deze vorm van medegebruik. In onze brief van juli 2017 hebben wij al 
toegezegd mee te willen werken aan een verbeterde waterentree. 
 


