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Prijsvraag Waterentree Werelerfgoed Kinderdijk 
.



De gemeente Molenwaard schrijft prijsvraag 
uit, in nauwe samenwerking met

• Waterschap Rivierenland 

• Provincie Zuid-Holland en

• Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk 
(SWEK)

• Ondersteund in dit traject door 
Architectuur Lokaal

Wie? 



Wij vragen om een logische, innovatieve, 
integrale en realiseerbare oplossing voor een 
veilige en comfortabele manier waarop de 
bezoekersstromen vanaf het water van en 
naar het Werelderfgoed Kinderdijk kunnen 
worden geleid, die recht doet aan het 
Werelderfgoed Kinderdijk als icoon van het 
Nederlandse waterbeheer. 

Waarom? 



Tekstvak met tekst

Gebied



• In de vorm van een prijsvraag

• Gemeente wordt begeleid door 
Architectuur Lokaal

• Zij gaan later vandaag in op het proces van 
de prijsvraag

Hoe? 



Werelderfgoed waardige entree / beperken 
overlast van bezoekers Werelderfgoed 
Kinderdijk:
• Betere inrichting 
• Oversteekplekken  
• Wachtplekken
• Heldere routing
• Mogelijk keerlus bussen openbaar vervoer

Wat? 



• Meekoppelkansen dijkversterking, 
aanpassen watersysteem Kinderdijk (i.c. 
J.U. Smitgemaal, enz.)

• Entree nu ruimtelijk beperkt, oplossen in 
vergroten fysieke ruimte met ruimte voor 
optuigen business case commerciële 
exploitatie

• Nieuwe voorzieningen voor opvang 
structurele groei aantal toeristen door 
meer vervoer over water (Waterbus, rivier 
cruises, Driehoeksveer,..)  

Kansen 1



• Mogelijk keerlus bussen openbaar vervoer
• Verhogen ruimtelijke kwaliteit in 

plangebied
• Verhoging beleving vanaf waterkant naar 

Werelderfgoed en vice versa 

Kansen 2



• Kwetsbare omgeving, qua ruimte en 
modaliteit 

• Smal dijkprofiel voor doorgaande weg 
• Behoud status Erfgoed Unesco mogelijk 

lastig door vele ruimtelijke ingrepen in en 
om het Werelderfgoed

• Hou rekening met Heritage Impact 
Assesments 

• Natura 2000 gebied
• Zondagsrust is voor groot deel van de 

kiezers van de gemeenteraad belangrijk

Uitdagingen 



Ontwerp logische, innovatieve, integrale en 
realiseerbare oplossing voor een veilige en 
comfortabele manier waarop de 
bezoekersstromen vanaf het water van en 
naar het Werelderfgoed Kinderdijk kunnen 
worden geleid, die recht doet aan het 
Werelderfgoed Kinderdijk als icoon van het 
Nederlandse waterbeheer. 

Kortom 



Succes 


