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Nota van Inlichtingen #1 
Prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk 
Gepubliceerd 11 juli 2018. 
 
Deze nota van inlichtingen bevat vragen die aan de orde zijn geweest bij de startbijeenkomst van de 
prijsvraag die plaatsvond op dinsdag 3 juli van 14.30 tot 16.30 uur te Kinderdijk, plus de antwoorden 
daarop. Het bepaalde in deze nota van inlichtingen gaat voor het bepaalde in het reglement 
Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk.  
De presentaties die zijn getoond bij de startbijeenkomst zijn te downloaden vanaf de webpagina van 
de prijsvraag, https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-waterentree-kinderdijk/ 
 

Opgave 

1 Vraag 
Tot waar loopt de grens van het door UNESCO als Werelderfgoed aangewezen gebied? 
Bevinden de gemalen zich in dat gebied en mag de buitenkant van die gemalen niet worden 
aangepast? 
Antwoord 
De gemalen vallen buiten het plangebied van de prijsvraag. Daarnaast is de buitenkant van de 
gemalen essentieel voor de beleving van het gebied. 

2 Vraag 
Waar in het gebied ligt het logistieke conflict voor het Waterschap? 
Antwoord 
Het Waterschap moet de gemalen ten allen tijden goed en gemakkelijk kunnen benaderen 
voor inspectie, onderhoud en reparaties. Toeristen lopen naar de molens via de, voor hen 
logische, kade, door het gebied van het Waterschap. Het komt regelmatig voor dat een groep 
toeristen de toegang of het gemaal zelf blokkeert. Als nu een grote ingreep aan het gemaal 
plaats moet vinden worden mensen omgeleid over de dijk zelf. Dat is niet veilig en de dijk 
moet juist worden ontlast. Daarom komt er een brug.  

3 Vraag 
Hoe wordt het gebied nu ontsloten voor mensen die met de boot arriveren? 
Antwoord 
Alle bezoekers die met de boot aankomen lopen nu via een tijdelijke pontonbrug. Bij 
topdrukte kan een medewerker van het waterschap, die met een busje komt, tien minuten op 
de bezoekers wachten. 

4 Vraag 
Hoe zit het met de drukte bij het J.U. Smitgemaal? 
Antwoord 
Daar komen vrijwel geen toeristen. Het gemaal ligt wel langs een toegangsweg, maar sinds in 
de bussen er onlangs zijn verdwenen is het daar minder druk geworden. Zie ook de 
Gebiedsvisie Kinderdijk (bijlage 23) waarin wordt beoogd de auto’s in Alblasserdam te laten 
staan en de nadruk te leggen op fietsers en voetgangers.  
Nu zijn er 65.000 bezoekersbewegingen met de waterbus; verwacht wordt dat dit aantal in 
een paar jaar zal stijgen naar 100.000. Het water heeft een geweldige aan- en 
afvoercapaciteit. 

5 Vraag 
Wat is het piekmoment qua bezoekers en hoeveel bezoekers worden ontvangen op een 
topdag? 
Antwoord 
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De piekperioden zijn de maanden april/mei en juli/augustus. Het SWEK ontvangt 
georganiseerd en ongeorganiseerd bezoek. De voorkeur gaat uit naar georganiseerd bezoek. 
De afgelopen jaren is ongeveer 90% van de bezoekers via het water gearriveerd, daar zijn we 
trots op. 
Onlangs zijn we begonnen met tellingen om ook het ongeorganiseerde bezoek in beeld te 
brengen. De eerste cijfers zijn in oktober beschikbaar, waarna het hele jaar door 
uitgebreidere tellingen zullen plaatsvinden. 
We weten relatief weinig over individuele bezoekers. Er zijn mensen die ’s ochtends door het 
gebied naar hun werk fietsen en ’s avonds weer terug, en medewerkers van IHC Shipbuilding 
lopen tijdens hun pauze door het gebied. We kunnen niet zien of een bezoeker iemand uit 
het dorp, een werknemer of een bezoeker is, maar tezamen legt iedereen wel druk op het 
gebied.  
De druk ligt niet bij de bezoekers die een kaartje kopen en een molen van binnen willen 
bekijken, maar op de openbare infrastructuur. Het is erg druk op de dijk. Als bijvoorbeeld de 
Van Brienenoordbrug open staat, komt er vanuit het westen een stroom auto’s door het dorp 
en over de dijk. De opgave is breder dan alleen de bezoekers van het Werelderfgoed.  

6 Vraag 
Is de expliciete wens om individuele, betalende en ‘groepsbetalende’ bezoekers te scheiden? 
Antwoord 
Ja. Zo waren er de zogenaamde plasbussen, bussen met groepen die het gebied kort aandoen 
en niet betalen. Deze bussen worden nu geweerd omdat ze hier niet meer kunnen parkeren. 
Deze bezoekers moeten via een nieuwe toegang het gebied in en kunnen alleen verder als ze 
of betalen, of heel ver teruglopen om gratis het gebied in te komen. Sommige exploitanten 
van die tours vinden dat niet prettig, wij wel. Zo verleiden we de bezoeker en dwingen deze 
tot betalen. 

7 Vraag 
Hoeveel bezoekers worden met de cruiseschepen ontvangen? 
Antwoord 
Het SWEK verwacht een aantal aanmeringen van ongeveer 1000 riviercruiseboten. De 
grootste klant is Viking rivercruises  die per jaar met ruim 600 schepen komt. Deze partij biedt 
reizen aan van een week over de Rijn.  Een voorbeeld is Amsterdam – Praag  onderdeel van 
deze reizen is een excursie in Kinderdijk.  Wij gaan uit van een gemiddelde bezetting per schip 
van 166 passagiers. 

8 Vraag 
Is de dijk overal even hoog en moet deze misschien verhoogd worden? 
Antwoord 
De hoogte verschilt op een aantal plekken. Dat is afhankelijk van een aantal zaken, 
bijvoorbeeld of er sprake is van voorland. De dijk moet nog getoetst worden en als deze niet 
door de keuring komt, omdat deze bijvoorbeeld instabiel is, zal de dijk verbreed moeten 
worden en eventueel hoger. Het traject ten oosten van Kinderdijk is recent verbeterd. Zie: 
http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/common/projecten/kinderdijk-
schoonhovenseveer/documenten.html 

9 Vraag 
Er zit een gat in de dijk zodat het gemaal water in de Lek kan pompen. Zijn er nog andere 
gaten in de dijk? 
Antwoord 
In principe zitten er geen gaten in de dijk, behalve voor kunstwerken, kabel en leidingen. De 
kunstwerken moeten het water kunnen keren. De kruisende K&L liggen vaak laag in de dijk en 
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lopen onder de dijk door. Er bestaan NEN-normen die aangeven hoe dit veilig kan worden 
gedaan. 

10 Vraag 
Aansluitend op de vorige vraag: zijn er tekeningen of CADmaten van de dijk beschikbaar met 
peilmaten, hoogtes, doorsneden enzovoorts ? 
Antwoord 
Er zijn geen gedetailleerde stukken over dit deel van de dijk. De eerste ronde van de 
prijsvraag betreft een visie, geen ontwerp, de tweede ronde uitwerking van de visie. 
Eventuele gedetailleerdere informatie kan in de tweede ronde worden verstrekt. 

11 Vraag 
Kunt u een richtbedrag voor realisatie meegeven?  
Antwoord 
De uitschrijver heeft er bewust voor gekozen geen richtbedrag te noemen. Sober en 
doelmatig is het uitgangspunt, maar het gaat wel om Werelderfgoed. Kinderdijk is een icoon 
in Nederland. In het buitenland staat Kinderdijk hoger op het wensenlijstje van toeristen dan 
Amsterdam of London. Er is veel Werelderfgoed, maar weinig echt iconisch Werelderfgoed. 
Voor goede plannen is altijd geld te vinden, zoals is gebleken bij het bezoekerscentrum. 

Procedure 

12 Vraag 
Alle informatie is op de webpagina van de prijsvraag te vinden. Moeten wij zelf in de gaten 
houden of daar aanvullende informatie wordt gepubliceerd? 
Antwoord 
Dat is juist; zie ook reglement art. 6.3. In de planning staat de datum waarop de nota van 
inlichtingen uiterlijk op de site zal worden gepubliceerd. 

13 Vraag 
Wordt er ook een tweede nota van inlichtingen gepubliceerd? 
Antwoord 
De uitschrijver kan besluiten extra nota’s van inlichtingen te publiceren. 

14 Vraag 
Worden alle presentaties van vandaag op de webpagina van de prijsvraag gepubliceerd? 
Antwoord 
Ja. 

15 Vraag 
Is het aantal partijen dat een inzending via de site kan doen beperkt tot bijvoorbeeld 100? 
Antwoord 
Nee. Er is geen limiet aan het aantal partijen dat een inzending kan doen. 

16 Vraag 
Er moet vooraf worden geregistreerd om een inzending te kunnen doen. Is het de 
contactpersoon die zich moet registreren? 
Antwoord 
Dat kan, maar dat is niet verplicht.  
De mogelijkheid tot registratie sluit op 6 september. 

17 Vraag 
Wat gebeurt er met de inzendingen uit de eerste en tweede ronde? Worden die gebundeld, 
verschijnt er een boekwerkje? 
Antwoord 
Zie reglement, art. 6.5, communicatie resultaten prijsvraag.   

18 Vraag 
De prijsvraag eindigt met een voorlopig ontwerp? 
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Antwoord 
In de tweede ronde wordt gevraagd om een structuurontwerp met begroting. De prijsvraag 
eindigt met de juryuitspraak over de inzendingen in de tweede ronde. 
Na afloop van de prijsvraag, dus in het vervolg daarop, wil de uitschrijver in onderhandeling 
treden met de winnaar - en mocht dit niet slagen, de runner-up - om tegen een vergoeding 
van € 20.000 een voorlopig ontwerp te maken. Zie reglement, hoofdstuk 5. 

Vervolg op de prijsvraag 

19 Vraag 
Wordt het voorlopig ontwerp gebruikt om een nieuwe uitvraag aan de markt te doen en hoe 
ziet die uitvraag er dan uit? 
Antwoord 
Daar kunnen op dit moment geen uitspraken over worden gedaan. De manier waarop de 
markt wordt benaderd kan afhankelijk zijn van het voorlopig ontwerp. In plaats van alles 
vooraf procedureel dicht te regelen wordt creativiteit gezocht met deze prijsvraag. 

Overig 

20 Vraag 
De waterbus arriveert ieder uur. Waarom stopt die bus hier niet vaker? 
Antwoord 
Daar heeft de gemeente geen invloed op. De concessie voor het openbaar vervoer, die in 
2018 afloopt, loopt via de provincie. Doordat de waterbus hier niet vaker stopt komen veel 
bezoekers met de bus. Dat leidt tot problemen met het keren van bussen waar nu weinig 
ruimte voor is. 

21 Vraag 
Het J.U. Smitgemaal maakt gebruik van dieselmotoren. In hoeverre speelt bij het Waterschap 
een discussie over verduurzaming van de energievoorziening van de gemalen?  
Antwoord 
Het J.U. Smitgemaal bevat nu 3 dieselmotoren. Dit wordt binnenkort 1 dieselmotor en 2 
elektromotoren. Waarbij na 2025 de dieselmotor haar waterstaatkundige functie verliest en 
een museale functie krijgt. De 2 elektromotoren blijven ook daarna nog in functie. De 
renovatie moet het gemaal energieneutraal maken. Wij zijn aan het onderzoeken of we de 
elektromotor van energie kunnen voorzien door middel van zonnepanelen op het dak of 
andere vormen van duurzame energie. 

22 Vraag 
De esthetiek van de gemalen, past die wel bij het gebied? 
Antwoord 
Ja, is juist een kernwaarde. In het gebied is 700 jaar geschiedenis van watermanagement te 
zien. De molens die iedereen kent, tonen maar een periode van 100 jaar. Daarna volgden 
stoom-, diesel- en elektrogemalen. De molens staan niet boven de andere delen van het 
systeem. UNESCO ziet dat ook zo. 

23 Vraag 
Wat is de rol van de Dijkinspiratietafel? 
Antwoord 
De Dijkinspiratietafel is heeft meegedacht over de opgave en de prijsvraagprocedure. 

24 Vraag 
Is er een artist impression van het bezoekerscentrum beschikbaar? 
Antwoord 
Deze zijn beschikbaar gesteld als bijlage 22. 

25 Vraag 
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Voor het bezoekerscentrum wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Is UNESCO 
akkoord met het ontwerp en is daar een verslag van? 
Antwoord 
UNESCO is akkoord op basis van de uitkomsten van de Heritage Impact Assesment (HIA). In de 
HIA wordt ook ingegaan op natuur- en landschapsmaatregelen. In het commentaar op de 
plannen kunt u lezen waar UNESCO waarde aan hecht. De HIA is beschikbaar gesteld als 
bijlage 24. 

26 Vraag 
Is het plan voor de nieuwe bruggen onderdeel van het bezoekerscentrum? 
Antwoord 
Het bezoekerscentrum, entreegebied en de bruggen zijn in samenhang door het International 
Council on Monuments and Sites (ICOMOS), een adviesorgaan van UNESCO, beoordeeld. 
ICOMOS toetst op basis van het besluit om een locatie tot Werelderfgoed te benoemen of het 
Werelderfgoed niet wordt aangetast 

27 Vraag 
Zijn de bruggen, het pad en bezoekerscentrum door dezelfde architect ontworpen? 
Antwoord 
Ja. Die zijn door M&DB architecten ontworpen. Een aantal bijgebouwen is door andere 
partijen ontworpen onder supervisie van M&DB. 

 


