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1. Inleiding1 Inleiding
1.1 Aanleiding
In en om Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout worden door diverse partijen ruimtelijke plannen ontwikkeld. 
De plannen worden in deze rapportage in vier categorieën verdeeld: 
1. Duurzaam toerisme;
2. Natuuropgaven;
3. Wateropgaven.
4.  Lekkerlandse lage boezem
De plannen hebben mogelijk effecten op de Werelderfgoed waarden van Kinderdijk. Wat deze effecten 
zijn en wat hun mogelijke consequenties zijn voor het Werelderfgoed, wordt beoordeeld via een Heritage 
Impact Assessment (HIA). Dit is een vaste methodiek die is ontwikkeld door UNESCO. Met deze HIA worden 
de effecten van de genoemde plannen beoordeeld op de Outstanding Universal Value (OUV) van het 
Werelderfgoed. Dit wordt gedaan voor zowel de afzonderlijke plannen als de cumulatieve effecten van de 
plannen samen. 

De HIA is tot stand gekomen door samenwerking met de partners: Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 
(SWEK), Waterschap Rivierenland, gemeente Molenwaard, gemeente Alblasserdam, provincie Zuid-Holland, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard. Alle partners hebben tij-
dens werksessies informatie aangeleverd en oplossingsrichtingen voor de HIA ingebracht en uitgewerkt. De 
resultaten zijn verwerkt in voorliggende rapportage.

1.2 Doel
De HIA Kinderdijk-Elshout heeft tot doel uitgangsmateriaal op te leveren voor een duidelijke en transpa-
rante besluitvorming over de gebiedsontwikkelingen die in het Werelderfgoed plaatsvinden. Het biedt 
oplossingsrichtingen en aanbevelingen over de planontwikkelingen voor de betrokken initiatiefnemers. 
Bovendien dient het rapport ter ondersteuning van de verantwoording van de planontwikkelingen aan 
ICOMOS/UNESCO. De HIA is er op gericht een helder overzicht te geven van de plannen en maatregelen die 
in het gebied zijn voorzien en een heldere en navolgbare beoordeling van de effecten weer te geven. 

1.3 Aanpak
De aanpak voor de HIA is gebaseerd op de “De Leidraad voor Heritage Impact Assessments inzake culturele 
Werelderfgoederen” van ICOMOS. Tevens is gebruik gemaakt van de relevante beleidsstukken en onder-
zoeken, die in het kader van de plannen zijn opgesteld en uitgevoerd. In de rapportage komt duidelijk naar 
voren wat de effecten zijn van het project op de OUV en in welke mate. Centraal daarbij staat de vraag of 
er sprake is van een bedreiging of risico voor de Werelderfgoed-status. De HIA is er op gericht de mate van 
verandering op de kernkwaliteiten door de beoogde ingreep zorgvuldig in beeld te brengen en de beoor-
deling ervan helder en navolgbaar te formuleren. Bij het opstellen van de HIA zijn de volgende vier stappen 
doorlopen: Stap 1: uitgangspunten, stap 2: beoordeling, stap 3: oplossingen en stap 4: cumulatie.

Stap 1: Uitgangspunten
In deze stap is de methodiek beschreven en zijn eventuele tussentijdse veranderingen binnen het 
Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout ten opzichte van het moment van inschrijving als Werelderfgoed aange-
geven. Ook vindt een globale uitwerking van de uitzonderlijke universele waarden plaats. Tot slot zijn de 
ingrepen en maatregelen van de projectinitiatieven beschreven. Indien bij het opstellen van deze HIA het 
exacte plan nog niet bekend was, zijn de uitgangspunten weergegeven. 

Stap 2: Beoordeling
In deze stap zijn de plannen per categorie (duurzaam toerisme, natuuropgaven en wateropgaven)
afzonderlijk van elkaar beoordeeld op het effect op de kernkwaliteiten. Ook is gekeken naar de tijdelijke 
effecten. Vervolgens is per categorie een conclusie opgenomen waarbij ook naar de samenhang tussen de 
plannen is gekeken.
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Stap 3: Oplossingen
In deze stap zijn voor de drie categorieën plannen afzonderlijk de mogelijke oplossingsrichtingen verkend 
waarmee eventuele (negatieve) effecten gemitigeerd en/of gecompenseerd kunnen worden. Per plan is 
een werksessie georganiseerd met de betrokken initiatiefnemers en plannenmakers, waarin naar passende 
oplossingsrichtingen is gezocht. De oplossingsrichtingen zijn beschreven en beoordeeld. Indien een plan nog 
onvoldoende concreet was, zijn er aandachtspunten en aanbevelingen gegeven.
Per plan is vervolgens de meest optimale - en tegelijkertijd ook realistische - oplossingsrichting op vergelijk-
bare wijze als in stap 2 beoordeeld. Het resultaat is een set realistische varianten die inzichtelijk maken wat 
ze bijdragen aan het verkleinen van de effecten op de Werelderfgoedwaarden.

Stap 4: Cumulatie
Tijdens de cumulatie is gekeken naar de effecten van de drie plannen samen: zowel voor de totaalplannen 
(uitgangssituaties) zoals geformuleerd in stap 1, als voor de in stap 3 genoemde ‘optimale totaal variant’. 
Van beiden is  een risico inschatting gemaakt. Hierbij is gekeken in hoeverre de effecten van de plannen 
elkaar samen versterken (zowel negatieve als eventuele positieve effecten).

Daarnaast zijn de effecten van de uitvoering van de drie plannen naast elkaar gezet. Op basis van de be-
schikbare gegevens is aangegeven of er kansen zijn om werk met werk te maken. Dit resulteert in aandacht-
punten en aanbevelingen voor de uitvoering die de eventuele negatieve effecten op de site verminderen.

Proces
De HIA van het project wordt ondersteund door een begeleidingsgroep waarin de betrokken overheden en 
initiatiefnemers zitting hebben. De begeleidingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland , Gemeente Alblasserdam, 
Gemeente Molenwaarden de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Er zijn twee werksessies gehou-
den waarin de oplossingsrichtingen nader zijn verkend. Hierbij waren de partijen die in de begeleidings-
groep zitten betrokken, evenals de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard.

1.4 Leeswijzer
De rapportage is opgedeeld in zes blokken:
• Blok 1: Introductie. Hierin is allereerst de methodiek van de HIA uiteengezet. Ook is de uitzonderlijke 

universele waarde (OUV) van de site beschreven en nader geconcretiseerd. Verder is globaal de huidi-
ge stand van zaken opgenomen en komen de ontwikkelingen van 1997 tot nu aan bod. Tot slot zijn de 
voorgenomen gebiedsontwikkelingen globaal toegelicht.

• Blok 2: Opgaven duurzaam toerisme. De opgaven rondom duurzaam toerisme zijn uitgesplitst in A: de 
herinrichting van de entreezone en B: management toename bezoekers. Per onderdeel zijn vervolgens 
stap 1 tot en met 3 uitgewerkt. Er is afgesloten met een conclusie.

• Blok 3: Natuuropgaven. De natuuropgaven zijn in drie onderdelen verdeeld: de opgaven in de boezems, 
de opgaven in de polders en het herstel van de  Lage Boezem Nieuw Lekkerland en bouw 20ste molen. 
Ook hiervoor zijn de stappen 1 tot en met 3 doorlopen. 

• Blok 4: Wateropgaven. Onder het onderdeel wateropgaven is de kadeversterking en het peilbeheer 
uitgewerkt. Hiervoor zijn stap 1 en stap 2 doorlopen.

• Blok 5: Lage Boezem Nieuw Lekkerland. De opgave bestaat uit het herstel van de  Lage Boezem Nieuw 
Lekkerland en bouw 20ste molen. Ook hiervoor zijn de stappen 1 tot en met 3 doorlopen. 

• Blok 6: Conclusie. De rapportage besluit met een globale inschatting van het effect van de projecten 
samen en de conclusie.
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2 Methodiek
2.1 Kenmerken Heritage Impact Assessment
Een HIA lijkt op een Cultuurhistorische Effect Rapportage (CHER) of op de cultuurhistorische effectbeoorde-
ling van een MER. Het onderscheidende aspect van een HIA is dat deze zich volledig richt op de beoordeling 
van effecten op UNESCO Werelderfgoederen. De HIA is een systematiek die ontwikkeld is door ICOMOS 
(International Council On Monuments and Sites). De Leidraad voor Heritage Impact Assessments vormt het 
uitgangspunt voor dit onderzoek. Het grote verschil met andere effectbeoordelingen zit in de volgende drie 
aspecten: 
• De HIA richt zich op de beoordeling van de Statement of Outstanding Universal Value (SOUV)
• Beoordeling van zowel de specifieke kernkwaliteiten als de onderlinge samenhang 
• De cumulatie van de effecten van de verschillende ontwikkelingen samen
De HIA geeft inzicht in de effecten van een initiatief op de uitzonderlijke universele waarde van het UNESCO 
Werelderfgoed. 

2.2 Begrippen/definities
Bij Werelderfgoederen staat een aantal begrippen centraal. Deze worden hieronder toegelicht:
Statement of Outstanding Universal Value (SOUV)
• Integrity (integriteit)
• Authenticity (authenticiteit)
• Kernkwaliteiten
• Nulsituatie

De begrippen OUV, integrity en authenticity zijn uitgewerkt in de Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage Convention (OG). Bij een HIA gaat het uitsluitend om het effect van 
ontwikkelingen op de Outstanding Universal Value (OUV). 

De uitzonderlijke universele waarden van Werelderfgoed Kinderdijk zijn beschreven in de “(Retrospective) 
Statement of Outstanding Universal Values”. Deze waarden zijn de basis voor de inschrijving van de site in 
het UNESCO Werelderfgoedregister en zijn richtinggevend bij de effectbeoordeling van de Heritage Impact 
Assesment. Bij het besluit tot aanwijzing is een korte omschrijving van de universele waarden van de site ge-
geven: ‘The contribution made by the people of “the low countries” to the technology of handling water is 
enormous, and this is admirably demonstrated by the installations in the Kinderdijk-Elshout area. Hydraulic 
works to drain the land for agriculture and settlement began in the Middle Ages and have continued unin-
terruptedly to the present day. The site contains all the relevant elements of this technology - dikes, reser-
voirs, pumping stations, administrative buildings, and a series of impeccably preserved windmills.’
De complete (R)SOUV is opgenomen in bijlage I. De (R)SOUV bestaat uit een samenvatting van de univer-
sele waarden, een toelichting van de criteria op basis waarvan het Werelderfgoed is ingeschreven en een 
beschrijving van de integriteit en authenticiteit van de site. 

Integrity (integriteit) 
De integriteit van een Werelderfgoed geeft aan of alle OUV nog aanwezig zijn en niet zijn aangetast of worden 
bedreigd. Integriteit refereert aan de compleetheid en gaafheid van het Werelderfgoed. In deze HIA wordt de 
integriteit (compleetheid en gaafheid) van het Werelderfgoed bepaald door de volgende punten: 
• Compleetheid: zijn alle waarden en elementen nog aanwezig? Bevat het Werelderfgoed alle elementen 

die noodzakelijk zijn voor de expressie van de OUV. En heeft het Werelderfgoed een adequate omvang 
om de complete representatie te garanderen

• Gaafheid: zijn waarden en elementen nog intact? In hoeverre hebben er negatieve effecten van bijvoor-
beeld ontwikkeling en/of verwaarlozing plaatsgevonden? Ontbreken er bijvoorbeeld (essentiële) onder-
delen van elementen
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Authenticity (authenticiteit)
Het begrip authenticiteit refereert aan de waarheidsgetrouwe en geloofwaardige verbeelding van de histori-
sche en culturele significantie van het Werelderfgoed. Dit wordt in de HIA begrepen als een waarheidsgetrou-
we en oorspronkelijke expressie van vorm en ontwerp, materiaal en substantie, gebruik en functie, locatie en 
positie en tot slot beleving:
• Vorm en ontwerp: feitelijke vorm en ontwerp van elementen. Elementen hebben nog hun oorspronkelij-

ke vorm en ontwerp
• Materiaal en substantie: gebruik van materiaal en substantie bij reparaties/renovaties van de elementen. 

Bij reparaties/renovaties is gebruik gemaakt van originele materialen.
• Gebruik en functie: oude functie versus nieuwe functie. Hergebruik van gebouwen sluit aan en is onder-

geschikt aan de originele architectuur. De OUV is nog steeds te begrijpen ondanks de nieuwe bestem-
ming. Elementenkunnen nog (indien gewenst) hun oorspronkelijke functie uitvoeren. Indien gewenst kan 
het systeem nog grotendeels functioneren

• Locatie en positionering: verbanden/relaties tussen de structuren en elementen. Structuren en ele-
menten liggen nog op hun oorspronkelijke locatie. Het systeem/context kan nog steeds goed begrepen 
worden, doordat structuren en elementen nog een zichtbare, fysieke en werkende relatie hebben met 
het landschap en elkaar

• Beleving: het erfgoed is nog beleefbaar en uitlegbaar, nu en in de toekomst. Het systeem en de wijze 
waarop het heeft gefunctioneerd is nog herkenbaar en begrijpelijk. Het karakter en de sfeer van de om-
geving ondersteunt de beleving van het erfgoed.

Kernkwaliteiten
De OUV moeten nader geconcretiseerd worden om de effecten te kunnen beoordelen. De OUV worden ver-
taald in kernkwaliteiten, die worden uitgedrukt in zogenaamde attributen. Dit zijn de  structuren, elementen 
en visuele aspecten, waardoor de universele waarden van de site tot uitdrukking komen. 

Nulsituatie
Voordat een effectbeoordeling kan plaatsvinden is het van belang de nulsituatie goed te beschrijven. Bij een 
HIA is de nulsituatie de toestand van het Werelderfgoed op het moment dat de site als Werelderfgoed is in-
geschreven in het register. Voor Kinderdijk is de nulsituatie zoals het Werelderfgoed er in 1997 bij lag. 

2.3 Beoordeling
In de Leidraad wordt als eerste stap voor de beoordeling de waarde van het erfgoed bepaald. In bijlage 3 A 
van de Leidraad wordt daarvoor een methode beschreven. De waarde wordt gecategoriseerd in: zeer hoog, 
hoog, matig, laag, minimaal en onbekend. Werelderfgoed Kinderdijk valt onder twee categorieën van erf-
goed: ‘gebouwd erfgoed of historische stedelijke landschappen’ en ‘ historisch landschap’ . 
 
Onder ‘ gebouwd erfgoed of historische stedelijke landschappen van zeer hoge waarde’ wordt verstaan: 
Sites of structuren van internationaal erkende betekenis en universele waarde die op de Werelderfgoed lijst 
staan.
• Individuele kernkwaliteiten van het Werelderfgoed.
• Andere gebouwen of stedelijke landschappen van internationaal erkende betekenis.
 
Onder ‘historisch landschap van zeer hoge waarde’ wordt verstaan:
• Landschappen van internationaal erkende betekenis die op de Werelderfgoedlijst staan.
• Individuele kernkwaliteiten van het Werelderfgoed.
• Historische landschappen van internationale waarde, al dan niet officieel beschermd.
• Uitermate goed bewaard gebleven historische landschappen met een uitzonderlijke samenhang, tijds-

diepte of andere kritische factoren.
 
In dit geval is sprake van een site van internationale betekenis (UNESCO Werelderfgoed), rijksbeleid 
(BARRO) en provinciaal beschermd erfgoed. Dit houdt in dat Werelderfgoed Kinderdijk wordt gezien als een 
erfgoed van zeer hoge waarde. In principe moet al het mogelijke worden gedaan om nadelige gevolgen voor 
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belangrijke plekken te voorkómen of te minimaliseren. Uiteindelijk kan het toch noodzakelijk zijn om een 
afweging te maken tussen het algemene nut van de voorgestelde verandering en de mate van impact op de 
OUV van het Werelderfgoed. In het geval van Werelderfgoed is deze afweging cruciaal.
 
Belangrijk is dat het gewicht dat aan de cultuurhistorische waarde wordt toegekend, in verhouding staat tot 
het belang van de plek (de waarde die wordt toegekend aan dit specifieke deel van het Werelderfgoed) en 
de gevolgen van de verandering op de OUV van het Werelderfgoed. Werelderfgoederen zijn per definitie 
van internationale waarde en daarom logischerwijs belangrijker dan nationaal of lokaal erfgoed.
 
Bij de beoordeling van de effecten van de ontwikkelingen op het erfgoed gelt een aantal uitgangspun-
ten. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de effecten worden beoordeeld op het behoud/veiligstellen 
van de OUV. Voor de verschillende kernkwaliteiten wordt beoordeeld wat het effect op de integriteit en 
authenticiteit is. De effecten van ontwikkelingen of andere veranderingen op de kernkwaliteiten van het 
Werelderfgoed kunnen negatief of positief zijn. Allereerst is het van belang om alle veranderingen ten aan-
zien van de kernkwaliteiten te identificeren. Vervolgens wordt de schaalgrootte of de ernst van een bepaal-
de verandering of effect op de kernkwaliteiten gedefinieerd. In de Leidraad wordt de schaalgrootte en ernst 
van een effect ingedeeld in: geen, minimale, kleine, matige en grote verandering. De beoordeling van de 
schaalgrootte en ernst van de verandering is in de Leidraad als volgt geoperationaliseerd voor kenmerken 
van gebouwd erfgoed of historische stedelijke landschappen (1) en historisch landschappelijke kenmerken 
(2):
 
Grote (hoog) verandering: 
• Verandering in belangrijke bouwhistorische elementen die bijdragen tot de OUV, waardoor de rijkdom 

van het erfgoed volledig verandert. Ingrijpende verandering in de setting.
• Verandering in de meeste of alle belangrijke historisch landschappelijke elementen of structuren; ex-

treme visuele effecten; sterke verandering in lawaai of geluidskwaliteit; fundamentele veranderingen in 
gebruik of toegankelijkheid. Hierdoor verandert het historisch landschappelijk karakter volledig en gaat 
de OUV verloren.

 
Matige verandering:
• Veranderingen in veel belangrijke bouwhistorische elementen, waardoor rijkdom van het erfgoed 

aanzienlijk verandert. Veranderingen in de setting van een historisch gebouw, waardoor rijkdom van het 
erfgoed aanzienlijk verandert.

• Verandering in veel belangrijke historisch landschappelijke elementen of structuren; visuele verandering 
in veel belangrijke aspecten van het historische landschap; merkbare verschillen in lawaai of geluids-
kwaliteit; aanzienlijke veranderingen in gebruik of toegankelijkheid; matige invloed op historisch-land-
schappelijk karakter.

 
Kleine verandering:
• Veranderingen in belangrijke bouwhistorische elementen, waardoor de rijkdom van het erfgoed enigs-

zins verandert. Verandering in de setting van een historisch gebouw, waardoor de rijkdom van het 
erfgoed merkbaar verandert.

• Verandering in enkele belangrijke historisch landschappelijke elementen of structuren; geringe visuele 
veranderingen in enkele belangrijke aspecten van het historische landschap; beperkte veranderingen 
in lawaai of geluidskwaliteit; geringe veranderingen in gebruik of toegankelijkheid; beperkte invloed op 
historisch landschappelijk karakter.

 
Minimale verandering:
• Geringe veranderingen in bouwhistorische elementen of in de setting, waardoor de rijkdom van het 

erfgoed nauwelijks verandert.
• Zeer geringe veranderingen in belangrijke historisch landschappelijke elementen of structuren; nauwe-

lijks visuele veranderingen; zeer geringe veranderingen in lawaai of geluidskwaliteit; zeer geringe veran-
deringen in gebruik of toegankelijkheid; zeer geringe invloed op historisch landschappelijk karakter.
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Geen verandering:
• Geen verandering in samenhang of setting.
• Geen verandering in elementen of structuren; geen visuele of akoestische veranderingen; geen veran-

deringen in belevingswaarde.
 
Daarop volgt de beoordeling van de omvang van het effect, eveneens negatief of positief. De Leidraad deelt 
de omvang van het effect als volgt in: neutraal, gering, matig/groot, groot/zeer groot en zeer groot. De 
onderstaande tabel uit de Leidraad laat de verbinding tussen de schaalgrootte van de verandering en de 
omvang van het effect zien. 

Deze tabel is vertaald naar een beoordelingstabel met een negen puntenschaal die gehanteerd wordt voor 
beoordeling van de effecten op de kernkwaliteiten. 
 

Voor de leesbaarheid van de rapportage worden in deze HIA de gecombineerde begrippen niet gebruikt. 
Voor matig/groot wordt het begrip matig gehanteerd en voor groot/zeer groot alleen het begrip groot. De 
kleuren uit de leidraad geven geen onderscheid tussen groot en zeer groot. Voor de leesbaarheid van de 
tabellen wordt in deze HIA gebruik gemaakt van een eigen kleur per effect. De tabel zoals deze in de HIA 
wordt gehanteerd ziet er als volgt uit:
 
Ter illustratie van de gehanteerde beoordeling het volgende voorbeeld: wanneer uit de schaalgrootte en de 
ernst van het effect blijkt dat er geen verandering is op de kernkwaliteiten, resulteert dit in de beoordeling: 
neutraal effect. In het geval van een matige verandering wordt het effect beoordeeld als groot. 
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SCHAALGROOTTE EN ERNST VAN EFFECT 

WAARDE 
VAN 
ERFGOED 

Geen 
verandering 

Minimale 
verandering 

Kleine 
verandering 

Matige 
verandering 

Grote 
verandering 

OMVANG VAN EFFECT OF TOTALE IMPACT 
(NEGATIEF OF POSITIEF) 

Voor 
wereld-
erfgoederen 
‘Zeer hoog’ 
– kern-
kwaliteiten  

Neutraal Gering 
Matig/ 
Groot 

Groot/ 
Zeer groot Zeer Groot 

Voor 
andere erf-
goederen 
of 
kenmerken 

OMVANG VAN EFFECT  
(NEGATIEF OF POSITIEF) 

Zeer hoog Neutraal Gering Matig/ 
Groot 

Groot/ 
Zeer groot Zeer Groot 

Hoog Neutraal Gering Matig/ 
Gering 

Matig/ 
Groot 

Groot/ 
Zeer groot 

Matig Neutraal Neutraal/ 
Gering Gering Matig Matig/ 

Groot 

Laag Neutraal Neutraal/ 
Gering 

Neutraal/ 
Gering Gering Gering/ 

Matig 

Minimaal Neutraal Neutraal Neutraal/ 
Gering 

Neutraal/ 
Gering Gering 

 

5-9 Bijvoorbeeld: 
• Als een gebouw dat bepalend is voor de OUV van een werelderfgoed, volledig wordt gesloopt om 

plaats te maken voor een nieuwe weg, is er sprake van een groot negatief effect of een grote 
negatieve totale impact. 

• Als een later aangelegde weg wordt verwijderd uit de onmiddellijke omgeving van een gebouw 
waarin de OUV tot uitdrukking komt en deze niet direct samenhangt met de kernkwaliteiten, is er 
sprake van een groot positief effect of grote positieve totale impact. 

5-10 Bovenstaande tabel is bedoeld als hulpmiddel bij het beoordelen van effecten. Het CHER-
rapport moet per kernkwaliteit een beoordeling omvatten – bijvoorbeeld in de vorm van een 
eenvoudige tabel – en laten zien hoe de resultaten voor iedere afzonderlijke of gezamenlijke 
kernkwaliteit zijn verkregen. De beoordeling moet zowel kwalitatief als kwantitatief zijn. 

5-11 Voorstellen moeten worden getoetst aan bestaande beleidskaders en aan het beheersplan 
voor het erfgoed en het omliggende gebied. De verenigbaarheid van schaalgrootte, patroon, gebruik 
e.d. moet worden getoetst op basis van de kernkwaliteiten van het erfgoed en andere kenmerken. 
Aspecten als zichtlijnen, soort architectuur, grootte, uiterlijk van het oppervlak, bebouwingsvorm, 
functionele toepassingen, blijvend karakter enz. kunnen relevant zijn. Bij dit alles is het noodzakelijk 
om de kenmerken van het ontwikkelingsproject af te stemmen op de kenmerken van de site, zodat de 
ontwikkeling complementair is aan of zelfs gunstig is voor het erfgoed. 
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Beoordeling	  van	  de	  ingreep	  op	  de	  site 4	  (zeer	  groot)

3	  (groot)

2	  (m
atig)

1	  (gering)

0	  (neutraal)

1	  (gering)

2	  (m
atig)

3	  (groot)

4	  (zeer	  groot)

Authenticiteit
Ingenieus	  hydrologisch	  systeem
Ritme	  van	  18de	  eeuwse	  molens
Door	  de	  mens	  gemaakt	  NL	  landschap
Integriteit
Ingenieus	  hydrologisch	  systeem
Ritme	  van	  18de	  eeuwse	  molens
Door	  de	  mens	  gemaakt	  NL	  landschap

Beoordeling	  van	  de	  ingreep	  op	  de	  site

ONDERDEEL	  A

4	  (zeer	  groot)

3	  (groot)

2	  (m
atig)

1	  (gering)

0	  (neutraal)

1	  (gering)

2	  (m
atig)

3	  (groot)

4	  (zeer	  groot)

KERNKWALITEIT	  1

positief	  effect negatief	  effect

positief	  effect negatief	  effect

 
Bij het identificeren van effecten moet ook gekeken worden naar effecten die het Werelderfgoed fysiek niet 
raken. Deze effecten kunnen even negatief zijn voor een afzonderlijk cultuurhistorisch aspect, een patroon, 
een geheel, de setting, de sfeer van de plek, enz. Bij de beoordeling van de effecten op de setting gaat het 
om visuele en auditieve effecten die op een gegeven moment kunnen worden waargenomen.
 
Veranderingen als gevolg van ontwikkelingen moeten beoordeeld worden op hun effecten ten aanzien van 
integriteit en authenticiteit. Authenticiteit heeft te maken met de manier waarop de kernkwaliteiten uit-
drukking geven aan de OUV en integriteit heeft te maken met de vraag of alle kernkwaliteiten nog aanwezig 
zijn in het erfgoed en niet zijn aangetast of worden bedreigd. Daarbij moet inzicht zijn in de relatie tussen 
kernkwaliteiten, integriteit en authenticiteit. Bij de beoordeling gaat het - naast de effecten op de kernkwa-
liteiten afzonderlijk en de samenhang van de kernkwaliteiten - ook om de cumulatieve effecten van de 
ontwikkelingen tezamen.  
 
Positieve effecten en negatieve effecten
Een ingreep kan naast negatieve effecten ook positieve effecten genereren. Positieve en negatieve effecten 
kunnen echter niet zonder meer bij elkaar worden opgeteld. 

Een voorbeeld: Wanneer door een ontwikkeling een aantasting plaatsvindt waardoor een groot negatief 
effect plaatsvindt(-3) maar de beleving toe neemt toe (+1) kunnen deze niet zonder meer bij elkaar worden 
opgeteld tot -2. De aantasting blijft hoe dan ook groot en dus -3. 

Om zowel de positieve als negatieve effecten in een oogopslag in beeld te brengen, zijn bij de beoorde-
ling van ontwikkelingen die zowel positieve als negatieve ontwikkelingen teweeg brengen beide effecten 
gescoord. 

Bijvoorbeeld:
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3 Uitzonderlijke universele waarden
3.1 Inschrijving en criteria
De Commissie voor het Werelderfgoed besloot in 1997 het molencomplex van Kinderdijk-Elshout in te 
schrijven op basis van de culturele criteria (i), (ii) en (iv):

Criteria (i): Het molennetwerk van Kinderdijk-Elshout is een buitengewoon landschap gemaakt door de 
mens, dat een krachtig bewijs in zich draagt van menselijk  vernuft en standvastigheid, gedurende bijna een 
millennium, in het afwateren en beschermen van een gebied door de ontwikkeling en toepassing van een 
hydrologisch systeem.

Criteria (ii): Het Kinderdijk-Elshout molennetwerk met zijn historische ‘hoge en lage poldergebieden met 
natuurlijke afwatering’, watergangen, molens, molenvlieten, gemalen, uitlaatsluizen en waterschapshuizen 
is een uniek voorbeeld van de Nederlandse technische ontwikkeling van de afwatering die is gekopieerd en 
toegepast op veel plekken in de wereld.

Criteria (iv): Het Kinderdijk –Elshout molennetwerk is een extreem ingenieus hydraulisch systeem dat tot op 
de dag van vandaag functioneert. Dit systeem maakte het door de eeuwen heen voor de mens mogelijk om 
zich hier te vestigen en grote delen van het veenlandschap te cultiveren. Het is nationaal en internationaal 
het enige voorbeeld van deze schaal, het is daardoor een uniek en bijzonder voorbeeld van zowel een archi-
tectonisch ensemble als een cultureel landschap, dat typerend is voor Nederland en een significante fase in 
de menselijke geschiedenis illustreert.

Date of inscription 1997
Criteria (i), (ii), (iv)
Property 322 ha

Municipalities of Alblasserdam and 
Molenwaard, Province of Zuid-Holland
N51 52 57; E4 38 58

Ref 818

Bij de inschrijving golden de volgende overwegingen: „de Commissie stelde vast dat de site wordt gevormd 
door een uitzonderlijk, door mensen gemaakt landschap. Dit landschap draagt een krachtig stempel van 
menselijk vernuft en vastberadenheid in waterafvoer en bescherming van het land door middel van wa-
terbouwkundige technieken, en dit over een periode van bijna 1000 jaar.” (Bron: http://www.werelderf-
goed.nl/nl/kinderdijk.php). De begrenzing van de site is opgenomen in het nominatiedossier van 1997. De 
begrenzing is gelijk aan die van het gebied dat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht in 1993. De kaart 
hiernaast maakt onderdeel uit van het nominatiedossier.

3.2 Outstanding Universal Value
Bij een Werelderfgoed gaat het uitsluitend om het effect van voorgenomen ontwikkelingen op de 
Outstanding Universal Value (OUV). De OUV is de uitzonderlijke waarde, die betekenis geeft aan de status 
van het Werelderfgoed. Deze OUV staat beschreven in de Statement of Outstanding Universal Value (SOUV). 
De SOUV wordt gedeponeerd bij UNESCO op het moment van inschrijving op de Werelderfgoedlijst. In dit 
document staat op welke punten het Werelderfgoed uniek wordt bevonden en wat de criteria zijn waarom 
de site op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. De OUV bestaat uit een samenvatting en een set van criteria 
van de OUV. Vervolgens worden de integriteit en authenticiteit beschreven. 

Voor Kinderdijk is gewerkt aan een herziening van de OUV, de zogenaamde (Retrospective) Statement 
of Outstanding Universal Value (ROUV). In bijlage 1 is de laatste (Engelstalige) versie van de ROUV van 
Kinderdijk opgenomen. Deze vormt het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van de OUV. Hieronder 
wordt de Nederlandse vertaling van de OUV weergegeven, gevolgd door de uitwerking naar de kernkwali-
teiten van erfgoed Kinderdijk. 
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  0                                       0,25                                  0,5 km

N

Begrenzing Werelderfgoed

Kaart uit het aanwijzingsbesluit (1489): ‘Het gebied in de gemeenten Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam 
zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 289 en zoals is omschreven in de toe-
lichting bij dit besluit, aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g van de 
Monumentenwet 1988.’
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Samenvatting
Het molennetwerk van Kinderdijk is een groep gebouwen in een uitzonderlijk landschap gemaakt door de 
mens. In dit landschap is de eeuwenlange strijd tegen het water, om gebieden droog te leggen en deze te 
beschermen tegen verdere overstroming, op spectaculaire wijze zichtbaar. Dit door het behoud van alle be-
langrijke elementen van het systeem dat voor dit doel is aangelegd. De constructie van hydraulische werken 
bedoeld voor de afwatering van het land om dit agrarisch te kunnen gebruiken en om te bewonen, is ge-
start in de Middeleeuwen en gaat tot op de dag van vandaag door. De site laat alle typische elementen die 
verbonden zijn met deze technologie zien: hoge en lage polders, afwateringskanalen, kades en dijken, 19 
molens, 3 gemalen, 2 sluizen en 2 waterschapshuizen. De prachtig bewaard gebleven molens zijn onder te 
verdelen in drie typen: 8 ronde bakstenen grondzeilers, 10 achtkantige rietgedekte molens en 1 wipmolen 
(de Blokker). De installaties in het gebied van Kinderdijk demonstreren op bijzondere wijze de buitengewo-
ne bijdrage van de Nederlanders aan de technologie van waterbeheersing. Het landschap is een in het oog 
springend geheel door het samenspel van horizontale elementen, gerepresenteerd  door kanalen, dijken, 
riet- en weilanden en het verticale ritme van het molensysteem. Er is nergens in Nederland of daarbuiten 
een afwateringsysteem van deze orde of vergelijkbare ouderdom.

Criteria
Criteria (i): Het molennetwerk van Kinderdijk-Elshout is een buitengewoon landschap gemaakt door de 
mens, dat een krachtig bewijs in zich draagt van menselijk  vernuft en standvastigheid, gedurende bijna een 
millennium, in het afwateren en beschermen van een gebied door de ontwikkeling en toepassing van een 
hydrologisch systeem.

Criteria (ii): Het Kinderdijk-Elshout molennetwerk met zijn historische ‘hoge en lage poldergebieden met 
natuurlijke afwatering’, watergangen, molens, molenvlieten, gemalen, uitlaatsluizen en waterschapshuizen 
is een uniek voorbeeld van de Nederlandse technische ontwikkeling van de afwatering die is gekopieerd en 
toegepast op veel plekken in de wereld.

Criteria (iv): Het Kinderdijk –Elshout molennetwerk is een extreem ingenieus hydraulisch systeem dat tot op 
de dag van vandaag functioneert. Dit systeem maakte het door de eeuwen heen voor de mens mogelijk om 
zich hier te vestigen en grote delen van het veenlandschap te cultiveren. Het is nationaal en internationaal 
het enige voorbeeld van deze schaal, het is daardoor een uniek en bijzonder voorbeeld van zowel een archi-
tectonisch ensemble als een cultureel landschap, dat typerend is voor Nederlands en een significante fase 
in de menselijke geschiedenis illustreert.

Integriteit en authenticiteit
Integriteit 
Het gebied bevat alle relevante kenmerken, zoals de polders met de afvoerkanalen en dijken, bakstenen, 
houten en rietgedekte molens, molenvlieten,  gemalen, uitlaatsluizen en waterschapshuizen, zonder enige 
irrelevante of onverenigbare verstoringen. De uitlaatsluizen van Elshout zijn teruggebracht naar twee en 
gereconstrueerd rond 1980. In 1924 zijn de installaties van het Wisboomgemaal veranderd van stoomaan-
drijving naar elektrische aandrijving. De site is van een passende omvang voor de complete representatie 
van de kenmerken en processen die de significantie van het molennetwerk bepalen.

Authenticiteit
Het molennetwerk van Kinderdijk met zijn historische ‘hoog en laaggelegen polders met een natuurlijke 
afwatering’, waterlopen, molens en molenvlieten, gemalen, uitlaatsluizen en waterschapshuizen is vrijwel 
onveranderd. 

De site heeft de kenmerken van het uitgestrekte typische Nederlandse landschap en de omgeving, gecre-
eerd sinds de Middeleeuwen en in het bijzonder gedurende de eerste helft van de 18de eeuw, weten te 
behouden. De nog steeds functionerende negentien molens vormen samen een groep van monumenten en 
zijn de back-up voor de huidige moderne systemen. 
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De authenticiteit gelegen in het vakmanschap, de ligging van de structuren en het typische karakter en de in-
tegriteit van het door de mens gemaakte landschap is erg hoog. De functionele hydrologische relatie tussen de 
maalinstallaties, polders en waterlopen is niet veranderd sinds de bouw van de molens is de achttiende eeuw. 
Daarmee is ook de authenticiteit van het systeem hoog. Het boezemsysteem van beiden is eveneens in tact, de 
lage boezem van de Nederwaard dateert van 1369 en die van de Overwaard van 1365. 

De molenrestauratie, gestart in 2008, sluit aan bij de technieken die gebruikt zijn ten tijde dat de molens zijn 
geconstrueerd. Ook worden authentieke materialen gebruikt bij de restauraties. Het project werd aangestuurd 
door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed en werd in 2012 afgerond.

In de volgende paragraaf wordt de bovenstaande OUV uitgewerkt in kernkwaliteiten.

3.3 Concretiseren van de OUV
De Outstanding Universal Value van de werelderfgoed-site is vertaald naar de volgende drie kernkwaliteiten:
• het ingenieuze hydrologische systeem;
• het ritme van de 18de eeuwse molens;
• het typische door de mens gemaakte Nederlands landschap.
(Idem: Managementplan, 2.3).

Het ingenieuze hydrologische systeem
Kenmerken:
Kinderdijk is een ingenieus hydraulisch systeem bedoeld voor de afwatering, dat functioneert tot op de dag van 
vandaag. Het bestaat uit hoge en lage polders, met de afwateringskanalen, kades en dijken, 19 molens, 3 ge-
malen, 2 sluizen en 2 waterschapshuizen. Het laat de Nederlandse technische ontwikkeling van de afwatering 
zien, die is gekopieerd en toegepast op veel plekken in de wereld.
• Integriteit: het gebied bevat alle relevante elementen, zoals de polders met de afvoerkanalen en dijken, 

bakstenen, houten en rietgedekte molens, molenvlieten, gemalen, uitlaatsluizen en waterschapshuizen
• Authenticiteit: nog steeds functionerend hydrologisch systeem en authenticiteit van het vakmanschap

Bepaald door de beleving van:
• Het totale ensemble gevormd door de elementen die onderdeel zijn van het systeem: hoge en lage pol-

ders, met de afwateringskanalen, kades en dijken, 19 molens, 3 gemalen, 2 sluizen en 2 waterschapshuizen

Het ritme van de 18de eeuwse molens
Kenmerken:
Kinderdijk wordt gekenmerkt door het verticale ritme van het molensysteem gelegen aan de beide afwate-
ringskanalen (Groote of Achter Waterschap, Nieuwe Waterschap). Het molennetwerk van negentien molens 
vormt gezamenlijk een groep monumenten. Daarbij zijn drie typen molens te onderscheiden: 8 ronde bakste-
nen grondzeilers, 10 achtkantige rietgedekte molens en 1 wipmolen.
• Integriteit: sinds de bouw hebben geen significante veranderingen plaatsgevonden aan de setting van de 

bakstenen, houten en rietgedekte molens
• Authenticiteit: het molennetwerk van Kinderdijk is door de tijd praktisch onveranderd.

Bepaald door de beleving van:
• Verticaal ritme van 18de eeuwse molens
• Ensemble van twee evenwijdige rijen opgespannen langs de twee afwateringskanalen
• Verbijzonderd door in meerderheid twee typen molens, waarbij de reeks aan de Nieuwe Waterschap wordt 

beëindigd door een derde type (wipmolen).

Het typisch door de mens gemaakte Nederlands landschap
Kenmerken:
De site en omgeving bestaan uit een uitgestrekt typisch Nederlands landschap, dat is gecreëerd sinds 
de Middeleeuwen en in het bijzonder gedurende de eerste helft van de 18de eeuw. Kenmerkend zijn de 
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historische ‘hoog en laaggelegen polders met een natuurlijke afwatering’, waterlopen, molens en afwa-
teringskanalen. Het landschap is in het oog springend door het samenspel van de horizontale elementen, 
gevormd door afwateringskanalen, kades,  wei- en rietlanden en het verticale ritme van het molensysteem.
• Integriteit: het gebied bevat alle relevante elementen, zonder enige irrelevante of onverenigbare versto-

ringen. Het typische karakter en de integriteit van het door de mens gemaakte landschap is erg hoog
• Authenticiteit: de site heeft de kenmerken van het uitgestrekte typische Nederlandse landschap en de 

omgeving weten te behouden.

Bepaald door de beleving van:
• Horizontale lijnen van het uitgestrekte typisch Nederlands landschap
• Historische ‘hoog en laaggelegen polders met een natuurlijke afwatering’
• Lijnvormige elementen in het landschap als kades, afwateringskanalen etc. 
• Horizon / achtergrond (continu, onbepaald, groen)

3.4 Objecten en specifieke kenmerken
In de vorige paragraaf zijn de algemene kenmerken van de kernkwaliteiten weergegeven. Deze kernkwa-
liteiten worden gevormd door een samenspel van structuren en objecten. In deze paragraaf worden de 
objecten benoemd die onderdeel uitmaken van de OUV. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de kernkwali-
teiten van de deelgebieden waar ontwikkelingen worden verwacht. Dit betreft de entreezone, de polders en 
boezems en de kades (watersysteem).

Samenspel van structuren en objecten
Hieronder is een kaart opgenomen met daarop aangegeven de onderdelen en objecten die zijn benoemd 
in de OUV. In de tabel op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van de objecten die onderdeel 
uitmaken van het Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout en zijn benoemd in de (R)SOUV. Voor elk object is een 
omschrijving gegeven en de beschermde status.  

In het managementplan staat verder dat indien de gemalen aangepast moeten worden, er rekening gehou-
den dient te worden met de OUV. De erven rond de negentien molens worden niet letterlijk genoemd in de 
(R)SOUV, maar behoren tot het ensemble van de molens, hebben cultuurhistorische waarde en dragen bij 
aan de beleving van het Werelderfgoed. De molenerven bestaan uit een ensemble van elementen: histori-
sche erfbebouwing, kleine cultuurhistorische elementen, groene erfbeplanting, aanwezige waterelemen-
ten en gebruikerselementen. Voorbeelden van karakteristieke elementen zijn de aanwezige stookhokken, 
bakhuisjes, moestuinen en boomgaarden. Alle molenerven zijn verschillend, maar kennen wel overeen-
komstige elementen, zoals het stookhok dat nog op elk molenerf in de Nederwaard aanwezig is. (bron: 
Managementplan Werelderfgoed-Kinderdijk, 2015) 

Specifieke elementen entreezone
De zone maakt deel uit van het eindpunt van het systeem: de  ‘waterlossing’, via gemalen en sluizen vindt 
de afwatering plaats van een groot deel van de Alblasserwaard. Ook voor ‘ het typisch door de mens ge-
maakte Nederlandse landschap’ is de entreezone relevant. De lineaire elementen organiseren de zone tot 
aan de rivierdijk. De specifieke elementen van de entreezone zijn:
• Zone functioneel leesbaar door aanwezigheid gemalen en sluizen;
• in oppervlakte nadruk op het water;
• historische gelaagdheid; gemalen uit verschillende periodes;
• kwaliteit waterstaatsgebouwen als ‘omhulde’ machines;
• contrast als dynamische zone ten opzichte van 18de-eeuws molenlandschap;
• beleving lage ligging door contrast met de rivierdijk;
• centrale assen molenlandschap (Middelkade en Molenkade) organiseren ook de entreezone;
• de gebouwen liggen aan de centrale assen of in de kanalen (gemaal, sluis), enkele aan de rivierdijk (his-

torische waardhuizen);
• zichtlijnen vanaf de rivierdijk het gebied in en via de kades en de kanalen.
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Onderdelen en objecten die zijn benoemd in de (R)SOUV

Overzicht entreegebied

wisboomgemaal

voorm.electrisch gemaal

gemaal Nederwaard (Kok)

nieuwe spuisluizen

waardhuis vd Overwaard (incl.dijkschuur)

voorm.waardhuis vd Nederwaard

Blokkerse wipmolen

gemaal v. Nieuwlekkerland

HOOGE BOEZEM VAN 
DE NEDERWAARD

HOOGE BOEZEM VAN 
DE OVERWAARD

HOOGE BOEZEM VAN 
NIEUWLEKKERLAND

BLOKWEERSCHE POLDER

LAGE BOEZEM: NIEUWE WATERSCHAP

LAGE BOEZEM: GROOTE- OF ACHTERWATERSCHAP

POLDER 
NIEUWLEKKERLAND

LAGE BO
EZEM

 N.LEKKERLAND

gemaal Smit
machinistenwoningen

4. ONDERDELEN EN OBJECTEN UNESCO

molen 

molenerf

waardhuis

machinistenhuis

gemaal

sluis

kade

maalkom

avelingen

hoge en lage boezems en polders zie diverse 
deelgebieden op de kaart
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Object	 Beschermde	status	 Omschrijving	

De	Hoge	Molen	 Rijksmonument,		
beschermd	dorpsgezicht	

Molen	nr	1	of	"De	Hoge	molen"	van	de	polder	Nieuw-Lekkerland.	Achtkantige	houten	
poldermolen	op	stenen	voet,	1740.	

De	Kleine	of	Lage	
Molen	

Rijksmonument,		
beschermd	dorpsgezicht	

Molen	nr	2	of	"Kleine	molen"	van	de	polder	Nieuw-Lekkerland.	Acht-kantige	houten	
poldermolen	op	stenen	voet,	1761.	Gerestaureerd	1960.	

Nederwaard	molen	
nr.	1	t/m	8	

Rijksmonument,		
beschermd	dorpsgezicht	

Molen	nr	1	t/m	8	van	het	Waterschap	De	Nederwaard.	Boezemmolen.	Ronde	stenen	
molen,	gedekt	met	riet,	1738.	

Overwaard	molen	nr.	
1	t/m	8	

Rijksmonument,		
beschermd	dorpsgezicht	

Molen	nr	1	van	het	Waterschap	De	Overwaard.	Achtkante,	houten	boezemmolen	op	
stenen	voet,	1740.	

De	Blokker	 Rijksmonument,	beschermd	
dorpsgezicht	

Wipwatermolen	"De	Blokker",	enige	wipmolen	in	Zuid-Holland,	waarvan	de	ondertoren	
met	pannen	is	gedekt.	

Molengoten		 Onderdeel	beschermd	
dorpsgezicht*,	
Rijksmonument		

Het	toe-	of	afvoerkanaaltje,	zorgt	voor	afvoer	van	het	water	van	een	van	de	twee	
waterschappen	via	de	molen	naar	de	hoge	boezem.	Zij	maken	onderdeel	uit	van	de	
Rijksmonumenten	aanwijzing	van	de	hierboven	genoemde	molens.	

Vm.	Waterschapshuis	
Nederwaard	

Rijksmonument,	beschermd	
dorpsgezicht	

Breed	woonhuis,	acht	vensterassen,	met	hoog	schilddak,	waarop	schoorstenen	met	
smeedijzeren	sierbekroningen.	Deur	met	bovenlicht,	vensters	met	zesruitsschuiframen.	

Waterschapshuis	
Overwaard	

Rijksmonument,	beschermd	
dorpsgezicht	

Een	polderhuis,	daterend	uit	1648,	waarvan	de	voorzijde	is	vernieuwd	in	1918.	De	
achterzijde	heeft	hoge	vensters	met	classicistische	frontons;	aan	de	voorzijde	een	
renaissance-poortje	met	gebeeldhouwde	wapens	en	gebogen	fronton.	

Wisboomgemaal	 Rijksmonument,	beschermd	
dorpsgezicht	

Het	boezemgemaal	Wisboom	dateert	uit	1868	en	is	gebouwd	in	Traditioneel-
Ambachtelijke	stijl.	Het	Wisboomgemaal	was	een	stoomgemaal	en	werd	gebouwd	ter	
versterking	van	de	molens	die	de	bemaling	van	het	waterschap	de	Overwaard	
verzorgden.	In	1924	werd	het	stoomgemaal	vervangen	door	een	elektrisch	pompgemaal.	
In	1953	werd	een	tweede	elektrisch	gemaal	toegevoegd,	dat	tot	1996	in	gebruik	was.	

G.N.	Kokgemaal	 Onderdeel	beschermd	
dorpsgezicht*	

Het	G.N.	Kokgemaal	werd	in	1995	in	gebruik	genomen	en	verving	daarmee	het	
Wisboomgemaal	en	hulpgemaal	in	de	Overwaard.	Het	G.N.	Kokgemaal	is	een	elektrisch	
vijzelgemaal	en	wordt	ingezet	voor	het	bemalen	van	de	lage	boezem	van	de	Overwaard.		

J.U.	Smitgemaal	 Beschermd	dorpsgezicht	 Het	J.U	Smitgemaal	werd	in	1972	gebouwd	aan	de	lage	boezem	van	de	Nederwaard.	Het	
kwam	in	de	plaats	van	het	uit	1927	daterende	motorgemaal	dat	op	zijn	beurt	het	hier	in	
1868	gebouwde	stoomgemaal	“Van	Haaften”	verving.	Het	J.U.	Smitgemaal	is	gebouwd	op	
het	fundament	van	het	oude	stoomgemaal	en	is	uitgerust	met	door	dieselmotoren	
aangedreven	vijzels.	

Lage	boezems	 Beschermd	dorpsgezicht	 In	de	14e	eeuw	werden	twee	afwateringskanalen	gegraven,	bekend	als	het	Groote-	of	
Achterwaterschap	en	het	Nieuwe	Waterschap.	Deze	watergangen	vormen	de	lage	
boezems	van	respectievelijk	de	Overwaard	en	de	Nederwaard.		

Hoge	Boezems	 Beschermd	dorpsgezicht,	
Natura	2000-	gebied	

In	verband	met	afwateringsproblemen	werden	in	de	17e	eeuw	Hoge	Boezems	aangelegd;	
reservoirs	waarin	het	overtollige	water	tijdelijk	kon	worden	opgeslagen	als	lozing	op	de	
Lek	door	hoge	waterstand	niet	mogelijk	was.	De	drie	Hoge	Boezems	van	de	Overwaard,	
de	Nederwaard	en	Nieuw	Lekkerland	hebben	hoge	natuurwaarden,	gekenmerkt	door	
open	water,	riet-	en	zeggemoerassen,	ruigten,	grienden	en	struwelen.		

Poldergebieden	
Blokweer	en	Nieuw-
Lekkerland	
(gedeeltelijk)	

Beschermd	dorpsgezicht,	
Natura	2000-	gebied	

De	poldergebieden	Blokweer	en	Nieuw-Lekkerland	vormen	de	laagste	stap	in	het	
waterbeheersysteem	van	Kinderdijk.	De	polders	zijn	in	gebruik	als	weide-	en	hooiland	en	
worden	doorsneden	door	sloten.	Kenmerkend	zijn	de	openheid	en	de	smalle	
strokenverkaveling.	

Kades	 Beschermd	dorpsgezicht	 In	de	15e	of	begin	16e	eeuw	werden	kades	aangelegd	rond	de	lage	boezems	om	de	
capaciteit	van	deze	boezems	te	vergroten.	Ditzelfde	gebeurde	in	de	18e	eeuw	bij	de	Hoge	
Boezems,	gelijktijdig	met	de	plaatsing	van	de	boezemmolens.	De	boezemkades	hebben	
primair	een	waterkerende	functie.	De	Middelkade	is	van	oorsprong	een	lage	
scheidingskade	tussen	de	twee	afwateringssystemen.		

Twee	uitlaatsluizen	 Beschermd	dorpsgezicht	 Halverwege	de	jaren	’80	werden	bij	de	toenmalige	dijkverbetering	de	zes	historische	
sluizen	in	de	Lekdijk	verwijderd.	De	huidige	sluizen	kwamen	er	voor	in	de	plaats.	In	2002	
is	in	de	Lekdijk	bij	de	sluizen	een	extra	opmaalinstallatie	geplaatst.	

Overzicht van de objecten die onderdeel uitmaken van het Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout en zijn be-
noemd in de (R)SOUV. 
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Specifieke elementen polders en boezems
De polders en boezems vormen de ‘hoge en lage polders’ uit de (R)SOUV: de onderste trap in het afwate-
ringssysteem (polders) en de volgende trap (de hoge boezems). Beide zijn sterk bepalend voor het uitge-
strekte weidelandschap en de daaraan verbonden horizontale lijnen en de lijnvormige elementen.

polders
• groen en zeer open, (vrijwel) onbebouwd;
• zicht op de molens;
• onderdeel windvang van de molens (molenbiotoop);
• karakteristiek cultuurland: grasland als (historisch) grondgebruik;
• omgeven door kades en waterlopen;
• parallelle strokenverkaveling, teruggaand op de Middeleeuwen, met rechte sloten;
• scherp onderscheid land - water.

boezems
• groen en zeer open, onbebouwd;
• zicht op de molens;
• onderdeel windvang van de molens (molenbiotoop);
• ‘natuurlijk’ karakter: rietland als (historisch) grondgebruik;
• omgeven door kades en waterlopen;
• moerassig, waterrijk gebied (behalve oostkant Hoge Boezem Overwaard waar een te groot watervlak is 

ontstaan).
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Impressie hoge boezems Impressie poldergebieden

Contrast tussen boezems en polders
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Specifieke elementen kades
Een belangrijk kenmerk van Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout is dat het een werkend hydraulisch systeem 
is. In de OUV staat: ‘De constructie van hydraulische werken bedoeld voor de afwatering van land om agra-
risch te kunnen gebruiken en om te bewonen, is begonnen in de Middeleeuwen en gaat tot op de dag van 
vandaag door’. Dit houdt in dat het Werelderfgoed niet een statisch geheel is en dat, naast een heel aantal 
elementen die de oorsprong van Kinderdijk illustreren, er ook objecten zijn die het hydraulische systeem 
werkend moeten houden. Dit betekent dat er veranderingen moeten kunnen plaatsvinden en dat er moge-
lijk soms objecten vervangen moeten worden, zodat het land voldoende afgewaterd wordt en het systeem 
van de Kinderdijk molens kan blijven functioneren. Wanneer een dergelijke ontwikkeling noodzakelijk blijkt, 
moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt. Bij deze afweging is de waterhuishouding in relatie tot de 
OUV van belang, waarbij rekening moet worden gehouden met vigerend en toekomstig waterhuishoudkun-
dig beleid en klimaatscenario’s. Juist het leesbaar en beleefbaar houden van het hydraulische systeem is van 
unieke betekenis voor Kinderdijk.

Opvallend is het relatief diverse karakter van de kades. Ondanks de verschillen is er ook duidelijk sprake van 
gemeenschappelijke cultuurhistorische kwaliteiten van de kades. Deze kunnen als volgt gekarakteriseerd 
worden:
• Lineair karakter, de kades als ‘lange lijnen’;
• vrij smalle kruin (merendeels 2,5 - 3m);
• taluds merendeels ongeveer 1:3;
• nauwe ruimtelijke relatie kade - boezem aan de buitenkant, kade - (teen)sloot aan de binnenkant;
• de kade als historisch aardwerk, al dan niet (vrij) recent voorzien van bermen en andere aanpassingen.
Deze kwaliteiten sluiten op hoofdlijn (ruimtelijke aspecten) aan bij de beschrijving in de Landschapsvisie 
regionale keringen Alblasserwaard / Vijfheerenlanden (H+N+S, 2014).
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De Molenkade van de Overwaard ligt deels tussen Hoge Boezem en Lage Boezem (Achterwaterschap) op-
gesloten. Dit maakt deze kade uniek. Op de kade bevindt zich het Wisboomgemaal en een negental monu-
mentale molens. Verder ligt een deel van de kade langs een cultuurhistorisch waardevolle Tiendweg. In de 
Variantenstudie kadeverbetering Hoge Boezem van de Overwaard (september 2015) worden onderstaande 
verschillende kadevakken onderscheiden. 

Onderverdeling in kadevakken
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Hieronder zijn de kenmerken van de verschillende kadevakken beschreven: 

• Kadevak 1: Op de waterkering is een verhard pad aanwezig (circa 0,6 m breed). De boezem aan de 
buitenzijde van de waterkering is sterk verland, ook is hier puin aanwezig dat in het verleden lijkt te zijn 
gestort. De teensloot ligt op circa 8,0 m afstand vanaf de binnenkruinlijn. De teensloot heeft een breed-
te van circa 7,0 m op de waterlijn. Achter deze teensloot zijn volkstuintjes aanwezig.

• Kadevak 2: De waterkering binnen dit kadevak is een groene kade met een kruinbreedte van circa 3,0 m, 
vergelijkbaar met kadevak 1. De buitenzijde van de waterkering is dicht begroeid met bomen, struiken 
en rietlanden. Circa 10,0 m uit de binnenkruinlijn is een teensloot aanwezig met een breedte van circa 
6,0 m op de waterlijn.

• Kadevak 3: Parallel aan de waterkering binnen dit kadevak is de Tiendweg gelegen. De waterkering is 
een groene kade met een kruinbreedte van circa 3,5 m. De onderzijde van het buitentalud wordt tegen 
afkalving beschermd door een steenbekleding. Op de oeverlijn is veel begroeiing aanwezig. De waterke-
ring is van de Tiendweg gescheiden door een teensloot met een breedte van circa 6,0 m op de waterlijn.
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Kadevak 1, Vanaf de Lekdijk

Overgang kadevak 1 en 2 nabij 
de molen

Overgang kadevak 2 (bron 
SWEK)
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Overgang kadevak 3, nabij de 
verdwenen 20-ste molen

Kadevak 4, polderkade (bron 
Grondmij)

Kadevak 5, richting de 8ste 
molen Overwaard (bron RCE)
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• Kadevak 4: Dit kadevak is enkele jaren geleden versterkt. Bij de versterking is de oude steenbekleding 
blijven zitten en is de ophoging onder dezelfde taludhelling doorgezet. Doordat de kade (en dus de 
steenzetting) is gaan zetten en de kade in de winter is aangelegd, begon de opgebrachte grond te ero-
deren. Als noodmaatregel is een geotextiel aangebracht. Doordat de definitieve versterking nogal lang 
duurde is in het voorjaar van 2015 het geotextiel verwijderd. In deze periode is er minder wind en is de 
verwachting dat er een grasmat kan groeien. De kade is in 2 fasen versterkt. In de eerste fase in 2005 is 
de teensloot, die veel dichterbij lag, gedempt met zand. In de tweede fase is de 2e teensloot gedempt 
en is veel grond aangebracht en een nieuwe teensloot gegraven. Veel grond lijkt te zijn weggezakt in het 
veen.

• Kadevak 5: Binnen dit kadevak ontbreekt aan de buitenzijde van de waterkering het rietland. Wel staan 
er tot dijkpaal HO023 wilgen in het water voor de waterkering. Vanaf dit punt tot het einde van dit 
kadevak staat veel opgaande begroeiing (bomen, struiken, riet) in het water voor de waterkering. De be-
kleding van het buitentalud is in slechte staat en wordt tegen afkalving beschermd door een geotextiel 
in combinatie met doorgroeistenen. Aan de binnenzijde van de waterkering is een berm aanwezig met 
een gemiddelde breedte van circa 10 m.

• Kadevak 6: Binnen dit profiel vallen de grondlichamen tussen de molenerven, waarbij onderscheid is te 
maken tussen de locaties waarbij het zand in de ondergrond relatief hoog ligt en de locaties waarbij een 
dikke deklaag van slappe grondlagen aanwezig is. De kade heeft een kruinbreedte van circa 2,5 m. Op 
de kruin is een smal asfaltpad aanwezig (circa 0,6 m breed). Aan de buitenzijde (Hoge Boezem) is veelal 
rietland aanwezig, lokaal ontbreekt riet en keert de kering direct water. Aan de binnenzijde van de 
waterkering (Achterwaterschap) is over het algemeen een berm aanwezig met een gemiddelde breedte 
variërend van 4,0 tot 8,0 m. 

• Kadevak 6 bij de molens: Binnen dit profiel vallen de grondlichamen rondom de molenerven van de 
acht molens aan de westzijde van het gebied. Hierbij is onderscheid gemaakt in de huidige situatie, 
waarbij geen berm aan de binnenzijde van de waterkering aanwezig is en de situatie, waarbij wel een 
berm aan de binnenzijde van de waterkering aanwezig is. In de eerste situatie loopt het binnentalud 
af richting de waterlijn van het Achterwaterschap. In de tweede situatie is vanuit de binnenteen tot de 
waterlijn van het Achterwaterschap een berm aanwezig met een gemiddelde breedte van circa 8,0 m. 
De dwarsprofielen per molen zijn afgeleid uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) en opgeno-
men in bijlage 2.

• Voor de kadevakken 7, 8 en 9 zijn geen varianten opgesteld. De toekomstige luwtestructuur door de 
Hoge Boezem van de Overwaard (kadevak 9) zal in het onderdeel natuuropgave nader worden uitge-
werkt. Het traject zuidelijk van de maalkom (kadevak 8) wordt gekenmerkt door een verhoogd achter-
land en is in de verkenning nog niet uitgewerkt. Voor de verbetering van de maalkom is het ontwerp 
reeds uitgewerkt en de uitvoering is gereed in april 2016.

• 
(Bron: Variantenstudie kadeverbetering Hoge Boezem van de Overwaard, 2015)
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Kadevak 6, Molenkade van zuid 
naar noord

Kadevak 6, Molenkade 
Overwaard (bron RCE)

Kadevak 6, 4de molen 
Overwaard
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Nieuw Lekkerlandse Boezem en verdwenen 20ste molen
Het molencomplex van Kinderdijk bestaat uit een systeem van de lage en hoge boezems en kende oorspron-
kelijk 20 molens. De Lage Boezem van Nieuw Lekkerland met drie van de 20 molens, maakte onderdeel uit 
van het systeem van Kinderdijk. De ‘Hoge Molen’ functioneerde als bovenmolen van de lage boezem naar 
hoge boezem en de ‘Kleine of Laage Molen’ en de ‘Oude Molen’ als ondermolen en pompte het water van 
de polder naar de lage boezem. In de jaren ‘60 is de functie van de lage boezem en de ondermolens verval-
len. Het watersysteem ter plaatse is echter verregaand getransformeerd: de Lekkerlandse Lage Boezem is 
samengevoegd met de polder Nieuw Lekkerland. De boezemkade is afgegraven en het waterpeil verlaagd. 
De Lage Boezem heeft het karakter van een polder gekregen. De kade van de lage boezem is nog zichtbaar 
in het landschap. De Oude Molen is na een brand kort na de oorlog in verval geraakt en in 1956 gesloopt. 
De locatie van de Oude Molen is nog zichtbaar en het fundament van de 20e molen is nog aanwezig.

Nieuw Lekkerlandse Lage Boezem

Locatie 20-ste molen
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3.5 Periode van inschrijving tot heden
In deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste veranderingen die hebben plaatsgevonden in het 
Werelderfgoed tussen het moment van inschrijven en de stand van zaken op dit moment. 

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur rond het Werelderfgoed is sinds 2012 fors veranderd, als gevolg van financiële 
problemen bij Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. In 2012 is een reddingsplan vastgesteld, waarmee de ei-
gendomssituatie in het gebied is gewijzigd. Sindsdien wordt er door de betrokken partijen hard gewerkt aan  
de duurzame instandhouding van het Werelderfgoed. De verschillende ontwikkelingen die nu plaatsvinden 
worden dan ook door verschillende partijen opgepakt. De taken en bevoegdheden van de verantwoordelij-
ke partijen voor de instandhouding van de site zijn hieronder samengevat:
• Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) is sitehouder en ‘bewaakt’ de instandhouding van het 

Werelderfgoed. De stichting is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de exploitatie van het 
Werelderfgoed. 

• Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in en om het gebied. Een groot 
deel van het gebied Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout is in eigendom van Waterschap Rivierenland. 
Het Waterschap zorgt voor de instandhouding en het beheer van deze elementen, waaronder ook het 
peilbeheer en de waterkwaliteit in de watergangen. 

• De gemeente Molenwaard en Alblasserdam zijn verantwoordelijk voor het planologisch veiligstellen 
van het Werelderfgoed en het beschermde dorpsgezicht via de structuurvisie en vooral het bestem-
mingsplan. Daarnaast zijn zij bevoegd gezag voor de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
(WABO), de Algemene Plaatselijke Verordening APV en onder andere de Monumentenwet 1988. De 
gemeente Molenwaard is juridisch eigenaar van de 19 molens, het Wisboomgemaal en de parkeerter-
reinen. De gemeente heeft de gebouwen in erfpacht uitgegeven en delen van het terrein in bruikleen 
aan de SWEK. De SWEK is eigenaar van de molen Blokweer die op het grondgebied van gemeente 
Alblasserdam staat. Gemeente Alblasserdam heeft, behalve enkele gronden in polder Blokweer, geen 
eigendommen in het Werelderfgoed. 

• Provincie Zuid-Holland is op provinciaal niveau verantwoordelijk voor ruimtelijk beleid (planologisch 
veiligstellen van site en molenbiotoop), beleid inzake ruimtelijke kwaliteit, beleid voor cultureel erfgoed 
en natuurbeleid. 

• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is betrokken bij Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout als uit-
voerder van het Nederlandse Werelderfgoedbeleid en de Monumentwet. De rijksdienst is op rijksniveau 
verantwoordelijk voor beleid voor cultureel erfgoed in de brede zin en Werelderfgoed.

Het beheer en onderhoud van de site is voornamelijk in handen van de SWEK en Waterschap Rivierenland. 
Gemeente Molenwaard heeft de 19 molens en het Wisboomgemaal in erfpacht gegeven en delen van het 
terrein in bruikleen (waaronder de parkeerterreinen) gegeven aan de SWEK. De SWEK is hiermee verant-
woordelijk geworden voor het beheer en onderhoud van deze onderdelen van de site. Het Waterschap is 
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het overige deel van het watersysteem met de gema-
len, kades, en boezems. 

De SWEK zorgt voor de ontvangst en begeleiding van bezoekers en beheert tevens de attractiepunten en 
voorzieningen. Ook draagt de stichting zorg voor kennisoverdracht en werkt doorlopend aan het uitbreiden 
en verbeteren van educatiematerialen. Daarnaast verricht de stichting activiteiten op het gebied van marke-
ting en communicatie. 

Gebiedsvisie Kinderdijk
Om richting te geven aan de duurzame ontwikkeling van Kinderdijk is in 2013 in opdracht van het SWEK 
door H+N+S in samenwerking met Beek & Kooiman Cultuurhistorie de Gebiedsvisie Kinderdijk opgesteld. 
De gebiedsvisie is gebaseerd op drie pijlers: Behoud van het werkende historisch waterlandschap; verster-
king van de beleving en solide economische basis. Ten opzichte van het verleden wordt een bezoek aan 
Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout veel meer ingebed in de ruime omgeving. Water vormt daarbij een ver-
bindende schakel op alle schaalniveaus. 
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In de visie wordt gebruik gemaakt van het ruimtelijk concept ‘centrale as en flanken’. De centrale as wordt 
gevormd door de Middelkade en de aangrenzende Waterschappen met de verschillende paden en routes. 
Deze as legt de landschappelijke en functionele verbindingen met de omgeving. De Gebiedsvisie is erop 
gericht deze verbindingen te versterken. De flanken van de centrale as worden gevormd door de beide 
bergboezems en de poldergebieden, waar respectievelijk de kwaliteit van de natuur en rust, en behoud en 
versterking van het gave landschap voorop staan. De Gebiedsvisie bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Uitbreiding van het aantal bezoekmolens van één naar drie;
• Optimalisatie en uitbreiding van vervoer over water;
• Herstel van de Lage Boezem Nieuw Lekkerland;
• Herinrichting van het entreegebied tot een ‘Werelderfgoed-waardig’ ontvangstgebied;
• Behoud en versterking van de onderscheidende onderdelen van de watermachine. 
De ideeën uit de gebiedsvisie zijn de afgelopen jaren verder uitgewerkt.  

Managementplan Kinderdijk
Sinds 2005 is het hebben van een managementplan een vereiste van het Werelderfgoedcomité van 
UNESCO. In 2015 is een managementplan voor Kinderdijk-Elshout opgesteld. Het doel van het manage-
mentplan is aan te tonen hoe de instandhouding van de universele waarden van de site is geregeld en 
wordt versterkt onder andere via beheer, uitvoeringsprogramma’s, monitoring en middelen en hoe de rol-
verdeling tussen en verantwoordelijkheden zijn van de betrokken partijen. Het managementplan heeft een 
tijdshorizon van 10 jaar en loopt tot 1 januari 2026.

In het managementplan is aandacht besteed aan de diverse ruimtelijke ontwikkelingen die in Kinderdijk zijn 
voorzien. Aangegeven wordt dat er belang wordt gehecht aan een gedegen integrale afweging te maken 
over de wijze waarop de ontwikkeling wordt vormgegeven. Indien gewenst kunnen de verantwoordelijke 
partijen ervoor kiezen een Heritage Impact Assessment uit te voeren voor het maken van een risicoschat-
ting en het onderzoeken van alternatieven. In het geval van de in dit document beschreven ontwikkelingen 
is hiervoor gekozen. 

Restauratiewerkzaamheden
In 2012 is de restauratie van 14 van de 19 molens van Kinderdijk afgesloten. De Blokweerse molen werd in 
1997 getroffen door een brand en is in de jaren erna gerenoveerd (www.kinderdijk.nl). Recent is de Blokker 
als (tweede) bezoekersmolen in gebruik genomen. Alle 19 molens zijn weer maalvaardig. Verder wordt er 
regelmatig regulier beheer en onderhoud verricht. Voor de 19 molens zijn instandhoudingsplannen opge-
steld, waarin de benodigde herstelwerkzaamheden voor een periode van zes jaar (2013-2018) zijn vastge-
legd. Eens in de 20 a 30 jaar is groot onderhoud aan de molens nodig (Management plan Werelderfgoed 
Kinderdijk-Elshout, 2015). In 2015 werden enkele restauratiewerkzaamheden aan het Wisboomgemaal 
verricht en is een restauratieplan opgesteld.

Entreezone
De afgelopen jaren is getracht de bezoekers beter te faciliteren. Dit heeft geleid tot diverse ad-hoc oplossin-
gen. Ook is er een toename van bezoekers, waardoor het steeds lastiger wordt deze op een juiste manier 
te faciliteren. De SWEK heeft intussen enkele maatregelen genomen, zoals het aanbieden van arrangemen-
ten en het bevorderen van het vervoer over water, waardoor nu meer toeristen via de Lek naar kinderdijk 
komen. De verder toename van het aantal bezoekers en logistieke problemen maken een kwalitatieve 
verbetering van het entreegebied noodzakelijk.

Polders en boezems
De huidige situatie van de polders is vergelijkbaar met 1996, Er hebben weinig veranderingen (geen 
grootschalige ontwikkelingen) plaatsgevonden, mede als gevolg van de planologische borging van het 
Werelderfgoed. Een autonome ontwikkeling is de aantasting van de boezems door rietafslag. Er is steeds 
meer water en minder riet. De opgave is gericht op minder afkalving, daarnaast zijn er ook natuurdoelstel-
lingen in de polders en boezems.
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Kades
De meeste kades zijn niet ingrijpend aangepast tussen aanwijzing en heden. Wel zijn kades altijd aan 
verandering onderhevig geweest. Ze moeten aangepast worden om de waterveiligheid te borgen. Recente 
onderzoeken  geven aan dat verbetering van de kades noodzakelijk is.
De afgelopen jaren hebben zich geen grootschalige veranderingen binnen Werelderfgoed Kinderdijk voor-
gedaan. Door diverse oorzaken is het  noodzakelijk om op een aantal onderdelen in te grijpen om een 
duurzame instandhouding van de site te borgen. Om dat op een zorgvuldige wijze te kunnen doen is deze 
HIA opgesteld. In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de beoogde gebiedsontwikkelingen in 
Werelderfgoed Kinderdijk.

Autonome ontwikkeling
Op het moment dat de hiervoor genoemde aandachtpunten in het Werelderfgoed Kinderdijk niet worden 
opgepakt, zullen de problemen in het gebied verder gaan toe nemen en komt de duurzame instandhouding 
van de site onder druk te staan. Het betreft hier met name de problematiek rondom de logistiek, de capaci-
teit van de voorzieningen in relatie tot de groei van het aantal toeristen, de borging van de bedrijfsvoering 
van het waterschap en de waterveiligheid. Om de duurzame instandhouding van de site te kunnen borgen 
zijn de onderstaande gebiedsontwikkelingen ingezet.

3.6 Gebiedsontwikkelingen 
In en om Werelderfgoed Kinderdijk worden diverse ruimtelijke plannen ontwikkeld. De plannen zijn voor 
deze HIA in drie categorieën verdeeld: 
• Opgave, duurzaam toerisme (Blok2)
• Natuuropgaven (Natura 2000) (Blok 3)
• Wateropgaven (Blok 4)
• Herstel Lage Boezem Nieuw Lekkerland en bouw 20ste molen (Blok 5)

Hieronder wordt een globale beschrijving van de beoogde ingrepen gegeven. Uitganspunt zijn de plannen 
zoals deze bij de start van het opstellen van de HIA zijn aangeleverd. Hieronder wordt per totaalplan een 
korte beschrijving gegeven van de maatregelen die bij de effectbeoordeling worden meegenomen.

Opgave duurzaam toerisme (BLOK 2)
De plannen voor het duurzaam toerisme zijn onderverdeeld in:
A:Herinrichting entreezone
B: Management van het toenemende aantal bezoekers 

A Herinrichting entree zone
Hierbij worden de effecten van de volgende ruimtelijke ingrepen onderzocht:
• Ontvlechting
• Bezoekerscentrum
• Herinrichting Middelkade
• Brug Middelkade - Molenkade
• Ontvangstgebouw 
• Educatiegebouw
• Natuureducatiegebouw
• Herinrichting Molenkade
• Toegangspad ontvangstgebouw - Lekdijk

Iedere maatregel  wordt afzonderlijk beoordeeld. Uit de beoordeling volgt hoe de verschillende maatrege-
len de score beïnvloeden en op welke onderdelen het plan al dan niet aangepast kan worden om beter aan 
te sluiten bij de kernkwaliteiten. 

B: Management van het toenemende aantal bezoekers 
De effecten van de verwachte toename van het aantal bezoekers op de kernkwaliteiten van het 
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Werelderfgoed worden onderzocht en beschreven aan de hand van de volgende maatregelen:
• Logistieke maatregelen
• Toename voorzieningen en capaciteit

Natuuropgave (BLOK 3)
De natuuropgaven zijn beschreven in het Definitief beheerplan bijzondere natuurwaarden Boezems 
Kinderdijk (vastgesteld 30 juni 2015). De opgaven voor de Natura 2000 bestaan uit maatregelen voor de 
boezem en de polders:
• Boezem: maatregelen om afslag rietgorzen tegen te gaan (aanleg luwtestructuur)
• Polders: inrichten van de polder Blokweer en polder Nieuw Lekkerland

Boezem: maatregelen om afslag rietgorzen tegen te gaan (aanleg luwtestructuur)
Voor de Hoge Boezems zijn verschillende maatregelen voorzien in het kader van de wateropgave en in 
verband met de Natura 2000 doelstellingen. Het gebied kent twee boezems: Boezem van de Nederwaard en 
boezem van de Overwaard. De maatregelen voor de Nederwaard hebben een beperkte ruimtelijke invloed 
en zijn grotendeels uitgevoerd. De maatregelen zijn onder andere bodemsanering en de aanleg van een 
dwarssloot ten behoeve van de waterkwaliteit. Een aantal maatregelen voor de boezem van de Overwaard 
hebben grotere ruimtelijke impact. Deze maatregelen zijn nader uitgewerkt in het  inrichtingsplan Hoge 
Boezem van de Overwaard (december 2015), dit plan dient als uitgangssituatie voor de HIA. De volgende 
maatregelen worden meegenomen:
• Aanleg luwtestructuur (aanleg (tijdelijke) scheidingsdam in Hoge Boezem);
• het verondiepen van de HBO-plas met grond (veen en zand) die vrijkomt bij de verdieping van het 

Achterwaterschap;
• de natuurlijke inrichting van het gebied (aanleg en herstel rietland).
De effecten van deze maatregelen op de kernkwaliteiten worden in deze HIA beoordeeld. 

Polders: inrichten van de polder Blokweer en polder Nieuw Lekkerland
De inrichting van de polders Blokweer en Nieuw Lekkerland vindt plaats in 2019/2020, op dit moment zijn 
er nog geen concrete plannen. In de HIA kan dan ook geen gedetailleerde toetsing plaatsvinden. Wel zal 
op basis van een zo concreet mogelijke beschrijving van de maatregelen een inschatting gemaakt kunnen 
worden van de effecten op het Werelderfgoed (conflicterende belangen) en worden aanbevelingen gege-
ven voor de verdere inrichting. Het concreet maken van de maatregelen en het beoogde beeld zal tijdens 
het startoverleg met de voor de planvorming verantwoordelijke partijen (provincie Zuid-Holland en het 
Waterschap) plaatsvinden. 

Wateropgave (BLOK 4)
De wateropgave bestaat uit de maatregelen voor het verbeteren van de kades. Daarnaast zijn er maatrege-
len in het kader van het (ontwerp) beheerplan Natura 2000 die deels overlappen met de wateropgave. Deze 
maatregelen voor de Hoge Boezem zijn opgenomen onder de natuuropgave.

Voor de wateropgave geldt dat in de HIA de Variantenstudie kadeverbetering Hoge Boezem van de 
Overwaard (definitief 14 september 2015) wordt gehanteerd. Deze variantenstudie is een uitwerking van de 
Landschapsvisie Regionale Keringen Alblasserdam-Vijfheerenlanden (H+N+S). Het verbeteren van de kades  
bestaat uit de volgende maatregelen:
• Aanleg van bermen in combinatie met dempen/verleggen polderwatergangen
• Kruinverschuiving 
• Aanbrengen damwanden of stortsteen binnen bestaand profiel
Voor de beoordeling in de HIA wordt uitgegaan van het voorkeursmodel per traject( traject 1 t/m 8). De 
uitgangssituatie bestaat dus uit de 8 voorkeursmodellen samen, waarbij voor elk traject gekeken wordt 
naar de specifieke aandachtspunten. Tot slot worden de effecten van de kadeverbetering als geheel op het 
Werelderfgoed beoordeeld.
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Herstel Lage Boezem Nieuw Lekkerland en bouw 20ste molen (BLOK 5)
Dit plan is opgenomen in de gebiedsvisie. In het verleden is de Lekkerlandse Lage Boezem samengevoegd 
met de polder Nieuw Lekkerland. De boezemkade is afgegraven en het waterpeil verlaagd. Het voorstel is 
de Lekkerlandse Lage Boezem te herstellen. Het herstel van de boezem kan bijdragen aan de vergroting van 
het oppervlakte moeras t.b.v. de Natura 2000 doelen. In de plannen voor het herstel van de Lage Boezem is 
eveneens de herbouw van de 20ste molen voorzien. Deze maatregel wordt meegenomen in de effectbeoor-
deling van het herstel van de Lage Boezem Nieuwe Lekkerland.

Overige ontwikkelingen buiten de scope van deze HIA:
Naast bovenstaande plannen is er een aantal projecten die mogelijk plaats gaan vinden, maar niet in de 
scope van deze HIA vallen, omdat ze nog onvoldoende concreet zijn en het daardoor nog niet mogelijk is om 
de effecten te kunnen inschatten en/of beoordelen. 

Oasen Drinkwater heeft plannen om grondwaterwinputten aan te leggen in de polder Nieuw-Lekkerland. De 
effecten op het Werelderfgoed moeten in de planvorming worden beoordeeld. 
Voor wat betreft het openen van extra bezoekmolens is als uitgangspunt  gehanteerd dat er bij de molens 
in de toekomst geen grote veranderingen plaats zullen vinden. Deze plannen zijn daarom niet in de beoor-
deling van de ruimtelijke ingrepen meegenomen. Indien er wel grote veranderingen plaats zullen vinden 
dienen deze alsnog te worden beoordeeld.

De Stop en Go zone  op de Lekdijk voor touringcars is niet beoordeeld, omdat er nog onvoldoende  bekend 
is hoe deze zal worden vormgegeven.

De zojuist genoemde plannen zullen  goed in de gaten worden gehouden. Indien er effecten verwacht 
worden, zal er alsnog een onderzoek naar de effecten op de OUV uitgevoerd moeten worden.
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BLOK 2 DUURZAAM TOERISME



37
20150613 |  Land-id i.s.m. Cultuurhistorische projecten

4 Huidige situatie duurzaam toerisme
4.1 Inleiding
De inrichting van het Werelderfgoed Kinderdijk voldoet momenteel niet, in de huidige situatie zijn er ten 
aanzien van het toerisme drie aspecten die om een oplossing vragen. 

Ten eerste is het aantal voorzieningen niet toereikend voor het aantal bezoekers. Hierdoor is er onder 
andere een tekort aan mogelijkheden voor educatie over het werelderfgoed en komt het voor dat op drukke 
dagen toeristen huiswaarts keren zonder in de gelegenheid te zijn geweest om een bezoek aan een molen 
te brengen. Ook loopt het Werelderfgoed inkomsten mis, omdat veel bezoekers geen toegangskaart kopen. 
De opbrengst van toegangskaarten wordt ingezet voor het beheer en onderhoud van het Werelderfgoed en 
draagt dus bij aan de instandhouding.

Ten tweede dienen de huidige kwaliteit en uitstraling van de entreezone en de daar aanwezige voorzienin-
gen verbeterd te worden. In de Gebiedsvisie Kinderdijk uit 2013 is aangegeven dat de inrichting van het 
entreegebied momenteel niet ‘werelderfgoedwaardig’ is. Het huidige entreegebied is de optelsom van vele 
ad hoc beslissingen door de jaren heen. Het ontbreekt aan een ‘werelderfgoedwaardige’ uitstraling, goede 
voorzieningen en een goede inpassing van de verschillende verkeersstromen.

Ten derde lopen de bezoekers momenteel over het terrein van het waterschap wanneer zij van de 
Middelkade naar de Molenkade Overwaard gaan en vice versa. Uit het oogpunt van zowel veiligheid als 
bedrijfsvoering is de menging van toerisme met de activiteiten wat het waterschap onwenselijk. Het water-
schap is verantwoordelijk voor het functioneren van het watersysteem, hiervoor moeten diverse werkzaam-
heden worden uitgevoerd. Door de grote hoeveelheid bezoekers is het soms lastig om de werkzaamheden 
goed en veilig uit te voeren. Het is van belang om voor de toekomst een goede oplossing te vinden om de 
werkzaamheden die nodig zijn voor de werking van het watersysteem efficiënt en veilig uit kunnen voeren.

In deze paragraaf worden de ruimtelijke situatie van de entreezone en de toenemende bezoekersaantallen 
nader toegelicht.  

Luchtfoto entreezone (bron: Bing maps)
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4.2 Huidige ruimtelijke situatie entreezone
Middelkade
De lange lijn van de Middelkade wordt verstoord door het gebouw van de voormalige ijsclub. In de huidige 
situatie zijn hierin een klein horeca aanbod, een souvenirwinkeltje en enkele sanitaire voorzieningen voor 
de bezoekers van Kinderdijk gevestigd. Tegenover het gebouw ligt een ponton in het water die dienst doet 
als opstapplaats voor de rondvaartboot. De brug hiernaar toe is voorzien van witte hekken.

Het over de volle breedte van de kade geasfalteerde parkeerterrein en de hierop geparkeerde auto’s en 
bussen vormen eveneens een verstoring van de Middelkade. De lange lijn van de kade en de functie als 
centrale as zijn hierdoor moeilijker afleesbaar. Verder zorgen heen en weer rijdende touringcars en auto’s 
voor geluidoverlast. Ook is er een ongewenste menging van verschillende verkeersstromen zoals fietsers en 
voetgangers.  Dit gaat ten koste van beleving van het erfgoed.

Verder zijn er op dit gedeelte van de Middelkade diverse losse, onsamenhangende elementen aanwezig 
(zoals een terras met rietschermen, zitbanken, beschoeiing, etc.) die het gebied rondom het gebouw en de 
parkeerplaats een rommelige uitstraling geven.

J.U. Smit Gemaal
Gemaal Smit is functioneel vormgegeven. Wanneer het gemaal in werking is, vormen de vijzels een publiek-
strekker. Uit het oogpunt van de veiligheid is de omgeving van het gemaal voorzien van een blauw hekwerk. 
Op dit moment voert het waterschap een studie uit naar de toekomst van het gemaal. De pompen en de 
bediening zijn aan modernisering toe. Naar verwachting betreft het een aanpassing ‘onder de motorkap’: 
het gebouw zal vooralsnog in zijn huidige vorm blijven staan.

G.N. Kokgemaal en dwarskade
Het G.N. Kokgemaal is gelegen aan de dwarskade heeft een hedendaagse uitstraling. De vorm van het 
gebouw benadrukt de hoek waaronder de vijzels tussen de lage boezem en de maalkom liggen en duidt het 
hoogteverschil dat overbrugd wordt. Om bij het Wisboomgemaal te kunnen komen moeten bezoekers over 
de dwarskade lopen en het gemaal aan de zuidzijde passeren. Om veiligheidsredenen staan aan de zijde 
van de Lage Boezem blauwe hekwerken om het gemaal heen en zijn de vijzels met platen afgedekt. Aan de 
oostzijde van het gemaal is voor beheerverkeer een toegangsweg aanwezig. 

Rondleiding groep toeristen langs het G.N. Kokgemaal 
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Impressie huidige situatie enteegebied 

Toiletvoorzieningen Menging van verkeersstromen

Parkeerplaatsen  in entreegebiedEducatievoorziening

KaartverkoopBedrijfsvoering waterschap en toerisme

Overzicht entreegebied Zicht op de molens
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Molenkade Overwaard
De Molenkade Overwaard is ter hoogte van het Wisboomgemaal lastig te onderscheiden door de aan-
sluitingen met gebouwen en verharde buitenruimtes. Op de kade bevindt zich de parkeerplaats voor de 
molenaars en een aantal losse elementen zoals (afval)containers. De parkeerplaatsen en losse elementen 
zijn niet ingepast en zorgen voor een rommelig beeld op de kade zelf, maar ook vanaf de Middelkade aan 
de overzijde. Vanaf de kade worden in de huidige situatie onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door het 
Waterschap. Ook is er een steiger met boten van een visvereniging.

Wisboomgemaal 
Het Wisboomgemaal is een rijksmonument. Het gebouw staat grotendeels in het water van de lage boezem. 
De hoogte van het gemaal is 9 m (t.o.v. de oorspronkelijke “hoofdingang”aan oostzijde). De toegang tot het 
bezoekerscentrum ligt in de noordgevel. De oostgevel sluit aan op de Molenkade Overwaard. Ten noorden 
van het gemaal bevinden zich twee machinistenwoningen. Eén  daarvan is  bewoond; de andere is in ge-
bruik als kantoor van de SWEK. Hekwerken rond de gemalen zijn bij de huidige inrichting noodzakelijk, maar 
geven volgens de gebiedsvisie een ‘onvriendelijke’ indruk. In het rapport ‘ Aanpak visitor management’ 
(Graaff et al., 2015) staat dat het Wisboomgemaal vanwege de aanwezigheid van deze hekken slecht wordt 
bezocht.

Ten zuidoosten van het Wisboomgemaal bevinden zich twee schuren. Deze horen bij de machinistenwonin-
gen. In de rapportage’ Kinderdijk, schuren machinistenwoningen, Molenwaard’ van het Erfgoedhuis Zuid-
Holland (2014) zijn de schuren beschreven en gewaardeerd. Volgens het Erfgoedhuis is de schuur behorend 
bij ‘Overwaard 1’  van typologische waarde, maar is de bouwkundige staat slecht tot zeer slecht. De schuur 
van ‘Overwaard 2’ is cultuurhistorisch van waarde en sluit typologisch en qua materialisatie aan op het type 
schuur zoals voorkomend op de molencomplex van Kinderdijk. De schuren maken als object geen onderdeel 
uit van de (R)SOUV.

Zicht vanaf de Middelkade naar de Molenkade Overwaard
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Impressie huidige situatie Molenkade Overwaard

Toegangsweg Lekdijk - Molenkade

Onderdeel watersysteem Schuur Molenkade

Parkeerplaatsen molenaars Pad naar molens Overwaard

Onderhoudswerkzaamheden Zicht op molens vanaf de Molenkade  

Geen doorgang ten zuiden van Wisboom
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4.3 Toename Bezoekersaantallen

Huidige bezoekersaantallen en voorzieningen
De gegevens in deze paragraaf zijn afkomstig uit het rapport ‘ Aanpak visitormanagement Werelderfgoed 
Kinderdijk’ (Graaff et al., 2015). Kinderdijk ontvangt momenteel meer dan 400.000 bezoekers per jaar. Zowel 
groepen als individuele bezoekers blijven ongeveer twee uur op het terrein, dat vrij toegankelijk, openbaar 
gebied is. Werelderfgoed Kinderdijk heeft vier (deel)attractiepunten die bezoekers - tegen betaling - kunnen 
bezoeken:
• De Museummolen: Bij voldoende wind maalt de molen dagelijks. De ruim 260 jaar oude molen heeft 

een interieur in oorspronkelijke staat.
• De Blokkermolen (sinds mei 2014): De Blokweer is een operatieve molen en bevat een museum waar 

onder andere beeldmateriaal te zien is en inzicht verkregen kan worden in de werking van het bo-
venhuis. Molen Blokweer is te voet te bereiken of met de rondvaartboot. In de molenschuur naast 
Museummolen Blokweer is een klein horeca-aanbod, een souvenirwinkel en een toilet.

• Het Wisboomgemaal: Hier wordt een film vertoond. Ook is hier een kassa, een (vrij toegankelijke) ten-
toonstelling en winkel. 

• De Rondvaartboot: De Rondvaartboten varen van de entree naar de bezoekersmolens. Er is een rond-
vaartboot van het SWEK en een rondvaartboot van een private partij.

• Rondleidingen (tegen betaling): Groepen hebben daarnaast  de mogelijkheid om in de werkschuur een 
workshop te volgen. Hierbij wordt de werking van een molen wordt uitgelegd. 

Onvoldoende capaciteit en voorzieningen
Doordat er onvoldoende voorzieningen zijn, is het Werelderfgoed niet optimaal beleefbaar. Op drukke 
dagen hebben de huidige attractiepunten te weinig capaciteit en zijn er onvoldoende spreidingsmogelijk-
heden waardoor de bezoekersdruk in het gebied hoog is. Ook komt het voor dat de rondleidingen in de 
bezoekersmolens vol zijn, waardoor toeristen huiswaarts gaan zonder dat zij een molen hebben kunnen 
bezoeken. Bovendien zijn er onvoldoende educatie- en verblijfsmogelijkheden (zoals picknickplaatsen, 
horeca). Veel bezoekers komen nu alleen even - vanaf de openbare Middelkade - naar de molens kijken. 
Deze niet-betalende bezoekers dragen niets bij aan de instandhouding van het Werelderfgoed, terwijl het 
behoud van de ensemblewaarde van de molens (vooral financieel) een forse opgave is. 

Toename van het aantal bezoekers
Het aantal (betalende) bezoekers is de afgelopen jaren gestegen. In 2014 hebben zo’n 210.000 tot 220.000 
bezoekers een kaartje gekocht voor de bezoekersmolens en/of voor de rondvaartboot (‘De Prins Friso’ 
of ‘de Hopper’ genaamd). Dit zijn de betalende bezoekers van Kinderdijk. De rondvaartboot ‘de Cruiser’ 
is in beheer van een private eigenaar. Deze boot heeft in 2012, 2013 en 2014 in totaal ongeveer 56.000 
bezoekers gehad. De inkomsten hiervan komen niet ten goede aan het beheer en onderhoud van het 
Werelderfgoed.

Afgelopen jaren zijn de openingstijden verruimd: aanvankelijk was het Werelderfgoed (zeer) beperkt open 
op zondag en gedurende de winterperiode helemaal gesloten. Sinds enkele jaren is het Werelderfgoed bijna 
het hele jaar geopend. In 2016 zal het Werelderfgoed van 1 januari tot 12 februari gesloten zijn voor onder-
houd en de rest van het jaar (m.u.v. sommige feestdagen) geopend zijn. De Middelkade is 24 uur per dag 
open voor het publiek en gratis toegankelijk (openbaar gebied).

De meeste bezoeken worden afgelegd in de periode april tot en met juni. De periode januari tot en met 
maart is het rustigst. De drukste perioden voor de rondvaartboot zijn het voorjaar, de zomervakantie en 
de weekenden. In de periode april tot en met augustus is er geen verschil in bezoekersaantallen gedu-
rende de week en het weekend. De rest van het jaar komt 70% van de bezoekers in het weekend en 30% 
doordeweeks. 

De drukste periode is van april tot en met juni tussen 8:30 en 12:00 (met een piek om 10:00) en tussen 
14:00 en 18:00 (met een piek om 15:30). In juli en augustus ligt de piek tussen 10:00 en 15:00. 
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Impressie bezoeklocaties Kinderdijk

Toegang naar de museummolen

Rondleiding groepen

Wachtplek voor de rondvaartboot Rondvaartboot

Aanlegplaatsen riviercruises

Bezoekgebouw bij Blokweer Entree Middelkade

Museummolen Blokweer
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Bron: ‘ Aanpak visitormanagement Wereldwerfgoed Kinderdijk’ (Graaff et al, 2015)
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Van het totaal aantal bezoekers aan de site is naar schatting 65% een internationale en 35% een nationale 
gast. Van de 210.000 betalende bezoekers komen er 80.000 individueel en 130.000 in groepsverband.

Huidige situatie van de bereikbaarheid
De huidige toestroom van bezoekers zorgt voor een hoge verkeersdruk op de toegangswegen
naar het Werelderfgoed ‘Kinderdijk – Elshout’. Met name op de Lekdijk is in de zomermaanden sprake van 
een hoge verkeersbelasting. Door de hoge verkeersdruk, veelheid aan verkeersstromen en de beperkte 
ruimte in het wegprofiel ontstaan soms onveilige situaties. 
• Auto’s en campers: Er zijn in de huidige situatie 65 parkeerplaatsen op het terrein van het 

Werelderfgoed zelf aanwezig. Parkeerterrein IHC biedt 365 plaatsen. Ook kan er bij  de Waterbushaltes 
geparkeerd worden en zijn er op het dijklint langs de weg parkeerplekken gesitueerd.  Bewoners geven 
aan dat de parkeervoorziening voor de lokale bevolking langs het dijklint op sommige momenten onvol-
doende is. Voornamelijk tijdens het hoogseizoen is er sprake van een groot aantal geparkeerde campers 
op deze plaatsen. Door het parkeren wordt de rijbaan versmald waardoor vooral het bus- en vrachtver-
keer moeite hebben deze bocht te passeren.

• Waterbus en riviercruises (via de Lek): Er zijn twee steigers voor riviercruises aanwezig. Recent is een 
derde steiger gerealiseerd waar de Waterbus kan aanleggen. Sinds 2015 heeft de Waterbus een snel-
dienst en een dalurendienst, waardoor in potentie grote aantallen (extra) bezoekers het Werelderfgoed 
per water kunnen bereiken.

• Tourbussen: In de huidige situatie parkeren touringcars op de parkeerplaats bij de entree van het 
Werelderfgoed. Hierdoor ontstaan onveilige situaties. Bovendien staan de bussen in het blikveld van het 
Werelderfgoed opgesteld.

• Lijnbussen: Een aantal buslijnen stoppen bij de bushalte aan de Lekdijk, ter hoogte van de entree van 
het Werelderfgoed.  

Reeds gerealiseerde maatregelen
Een reeds gerealiseerde maatregel is de derde steiger voor de Waterbus, waardoor vervoer over water 
wordt bevorderd. Verder worden op een kalender op de website www.kinderdijk.nl de sluitingsdagen en 
de verwachte bezoekersdrukte per dag weergegeven (variërend van: dicht – druk – gezellig druk – rustig en 
evenement).

Verwachte bezoekersaantallen 
De herinrichting van de entreezone zal naar verwachting leiden tot extra (betalende) bezoekers. In het rap-
port ‘Aanpak visitormanagement Werelderfgoed Kinderdijk’ (Graaff et al, 2015) is een inschatting gemaakt 
van de toename van het bezoekersaantal. De verwachting is dat er in 2025 600.000- 800.000 bezoekers 
komen. Dit is een toename van 200.000 – 400.000 ten opzichte van de huidige situatie. Bij deze inschatting 
van het aantal bezoekers op de drukste dag en het drukste uur is uitgegaan van een bezoekersaantal van 
550.000 (2017)  resp. 800.000 (2025) en van een gemiddelde verblijfsduur van twee uur. 

4.4 Conclusie
Er is in de huidige situatie onvoldoende capaciteit en er zijn onvoldoende spreidingsmogelijkheden om het 
toenemend aantal bezoekers te kunnen opvangen. Het aantal voorzieningen is niet toereikend voor het 
aantal bezoekers. Het Werelderfgoed is hierdoor niet optimaal toegankelijk en beleefbaar. Uit het oogpunt 
van zowel veiligheid als bedrijfsvoering is de menging van toerisme met de activiteiten wat het waterschap 
onwenselijk. De afgelopen jaren zijn autonome maatregelen genomen om het groeiende aantal bezoekers 
op te kunnen vangen. De kwaliteit en de uitstraling van het entreegebied blijven echter achter.

De afgelopen jaren is er een toename in bezoekersaantallen te zien en de verwachting is dat het aantal be-
zoekers in de toekomst zal toenemen. Met het oog op de toenemende aantallen bezoekers, zullen daarom 
op korte termijn getroffen moeten worden. Het is hierbij belangrijk dat de te nemen maatregelen in samen-
hang met elkaar genomen worden, zodat er geen reeks aan autonome ontwikkelingen plaatsvindt waardoor 
de kwaliteit van de entreezone verder achteruit gaat. 
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5 Opgave duurzaam toerisme
5.1 Toelichting opgave
Om de drie genoemde aspecten uit hoofdstuk vier (aantal voorzieningen,  kwaliteit entreezone en be-
drijfsvoering waterschap) te verbeteren,  zijn op korte termijn maatregelen nodig. Hiervoor zijn inmiddels 
plannen opgesteld. 

Deze paragraaf bevat een toelichting op de beoogde ontwikkelingen die gaan plaatsvinden met betrekking 
tot duurzaam toerisme en welke uitgangspunten daarvoor gelden. Er zijn twee opgaven te onderscheiden:
A: Herinrichting entreezone (paragraaf 5.2): hieronder vallen de ruimtelijke maatregelen.. 
B: Management toename van het aantal bezoekers (paragraaf 5.3): hieronder valt het visitormanagement.

5.2 A: Herinrichting Entreezone
Inleiding
Door de herinrichting van de entreezone wordt de ruimtelijke situatie op diverse manieren verbeterd en ver-
dere autonome ontwikkelingen voorkomen. Het tekort aan voorzieningen, ruimtelijke kwaliteit en educatieve 
mogelijkheden wordt in samenhang met elkaar opgelost en hierbij wordt de bedrijfsvoering van het water-
schap veiliger gemaakt en geoptimaliseerd. De basis voor de herontwikkeling van het entreegebied is gelegd 
in de gebiedsvisie Kinderdijk (H+N+S, 2013). Vervolgens is een prijsvraag uitgeschreven. Uit 132 inzendingen 
heeft een jury vijf visies geselecteerd. Uit deze visies  is M & DB architecten als winnaar gekozen. Dit bureau 
heeft een ontwerp gemaakt voor het bezoekerscentrum en het ontvangstgebouw. Daarnaast hebben zij ook 
een ontwerp gemaakt voor de voetgangersbrug, de toegang vanaf de Lekdijk en het landschap van het en-
treegebied. De volgende plannen zijn als uitgangspunt voor de beoordeling genomen:
• Structuurontwerp Entreegebied Werelderfgoed Kinderdijk, opgesteld door (M&DB architecten, 2014)
• Structuurontwerp 2 Entreegebied (SO2) Werelderfgoed Kinderdijk (M&DB architecten, 2015)
• Voorontwerp Bezoekerscentrum (d.d. 26 mei 2015) , M & DB architecten
• Voorontwerp Ontvangstgebouw (d.d. 28 mei 2015) , M & DB architecten
• Voorontwerp Landschapsstructuur (d.d. 19 mei 2015) , M & DB architecten
• Voorontwerp Entreegebied Werelderfgoed Kinderdijk, Ontwerpdeel: Landschap - A (d.d. 3 februari 2016), 

M & DB architecten

In het Structuurontwerp Entreegebied Werelderfgoed Kinderdijk (M & DB architecten, 2015) is de herinrich-
ting van de entreezone nader uitgewerkt. Het idee is dat door het entreegebied op een heldere wijze te in te 
richten, het voor bezoekers makkelijk wordt zich te oriënteren. Door de gemalen en de bezoekersvoorzienin-
gen als vrijstaande objecten te benadrukken, wordt de centrale as van de Middelkade in het entreegebied 
versterkt en komt de entree van het Werelderfgoed aan de rand van het gebied te liggen. Het is de bedoeling 
om het entreegebied gevoelsmatig en visueel te verbinden met het weidse, achterliggende molenlandschap. 
In de architectuur van de nieuwe bezoekersvoorzieningen is aansluiting gezocht bij het karakter en vernuft 
van de Nederlandse waterbouw en het landschap en het systeem van de Alblasserwaard. Door meerdere 
gebouwen te realiseren is het mogelijk de bezoekers goed op te vangen doordat de bezoekers beter over de 
entreezone verspreid en zijn er meer educatiemogelijkheden. Bij de herinrichting van de entreezone zijn de 
volgende maatregelen voorzien:
• Ontvlechting
• De bouw van een bezoekerscentrum
• Herinrichting van de Middelkade
• De aanleg van een voetgangersbrug tussen de Middelkade en Molenkade Overwaard
• De bouw van een ontvangstgebouw 
• De bouw van een educatiegebouw 
• De bouw van een natuureducatiegebouw 
• Herinrichting Molenkade Overwaard
• Aanleg toegangspad vanaf de Lekdijk naar het ontvangstgebouw
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Overzichtstekening entreegebied. Bron: Entreegebied Werelderfgoed Kinderdijk. 
Voorontwerp Landschap (d.d. 3 februari 2016), M & DB architecten
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De maatregelen worden in de volgende paragrafen toegelicht. Op dit moment zijn nog niet alle maatregelen 
even concreet. De minder uitgewerkte onderdelen zijn:
• Vormgeving Educatiegebouw  op de plaats van het hulpgemaal. Hiervoor is gebruik gemaakt van de afme-

tingen zoals opgenomen in Calculatieregels Groot gemaal (d.d. 29 oktober 2014), Schippers & Den Hartog 
Bouw BV. Ook is er een eerste ruimtelijke verkenning gedaan (maquette).

• Vormgeving natuureducatiegebouw. Hiervoor is gebruik gemaakt van de afmetingen zoals opgenomen in 
Calculatieregels Natuur schuur (d.d. 29 oktober 2014) Schippers & Den Hartog Bouw BV.

• De inrichting van de Stop en go / herinrichting Lekdijk.
Voor zover er al ideeën zijn voor de uitwerking zijn deze meegenomen. Voor de onderdelen die minder con-
creet zijn, is een aantal (ruimtelijke en architectonische) uitgangspunten voor de beoordeling opgenomen. 

Overzichtstekening maatregelen openbare ruimte entreegebied. Bron: Entreegebied Werelderfgoed Kinderdijk. 
Voorontwerp Landschap (d.d. 3 februari 2016), M & DB architecten

Ontvlechting (werkgebied waterschap)
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Ontvlechting
Het terrein van Waterschap Rivierenland zal wegens utilitaire en veiligheidsredenen voor bezoekers 
worden afgesloten. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle water-
gangen, kades en waterschapskunstwerken in het gebied (waaronder de sluizen, het G.N. Kokgemaal en 
het J.U. Smitgemaal). Het waterschap doet dit primair vanuit waterstaatkundig oogpunt. Naast de taken 
gerelateerd aan het beheer van het watersysteem is het waterschap eigenaar van diverse opstallen, 
zoals het Waterschapshuis van de Overwaard, het JU Smitgemaal, het Ir. G.Kok/Overwaard gemaal en de 
Elshoutsluizen. Het waterschap is tevens verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze ge-
bouwen. Hoewel het waterschap de onderdelen van het gebied primair beheert vanuit ‘het waterbelang’, 
zorgt zij er met dit beheer tegelijkertijd voor, dat de verschillende waterstaatkundige onderdelen van het 
Werelderfgoed in stand worden gehouden.

In 2014 is een begin gemaakt met het proces van ontvlechting waarbij de SWEK en het waterschap concrete 
afspraken maken over het beheer en onderhoud van de verschillende onderdelen van de site. De vermen-
ging van bezoekers met de bedrijfsmatige activiteiten van het waterschap is een risico voor de bezoekers 
en medewerkers: de veiligheid kan niet gegarandeerd worden. Door de afsluiting van het terrein worden de 
activiteiten van het waterschap ontvlochten van de toeristische activiteiten. Het gaat hierbij om het gebied 
ten noorden van het Wisboomgemaal en de gehele dwarskade waarop gemaal Kok zich bevindt. 

Uitgangspunt in deze HIA is dat op het moment dat de doorgaande wandelroute over de Molenkade 
Overwaard en via het gemaal Kok vervalt, de dekplaten boven de vijzels verwijderd zullen worden, waar-
door de werking van het gemaal voor bezoekers inzichtelijk wordt. Omdat bezoekers niet langer via de 
dwarskade lopen kan ook het hier aanwezige hekwerk grotendeels verwijderd worden, waardoor een beter 
zicht op het gemaal ontstaat. Zo ontstaat een betere beleving van het gemaal als werkend onderdeel van 
het watersysteem.

Mede door het vervallen van de doorgaande wandelroute van de Middelkade naar de Molenkade is de 
logistiek van het gebied opnieuw ontworpen. Het gebied krijgt twee aparte ingangen: de bestaande ingang 
aan het begin van de Middelkade, en een nieuwe ingang aan de oostkant. De nieuwe ingang bevindt zich bij 
de geplande (nieuwe) verbinding voor de in- en uitstapzone van de bussen (Stop & Go) en de steigers voor 
de riviercruises. De huidige route van de Lekdijk naar de Molenkade wordt tot het Wisboomgemaal onder-
deel van het Waterschapsterrein. De Middelkade met het bezoekerscentrum en de Molenkade met het ont-
vangstgebouw en het Wisboomgemaal worden met elkaar verbonden door een nieuw aan te leggen brug. 

Bezoekerscentrum
Er zal een nieuw bezoekerscentrum worden gerealiseerd ter vervanging van het voormalige ijsclubgebouw. 
Deze bebouwing van weinig kwaliteit zal worden gesloopt. Daardoor wordt get het mogelijk de lange lijn 
van de Middelkade te herstellen. Bovendien wordt hiermee de zichtas tussen het molengebied en de Lek 
beide kanten op verbeterd. In de gebiedsvisie is bepaald dat het bezoekerscentrum een gebouw van uit-
zonderlijke architectonische kwaliteit moet zijn, passend in de omgeving. In het gebouw zijn alle gewenste 
functies geïntegreerd: kassa, horeca met terras, winkel en toiletten. Daarnaast zal het bezoekerscentrum 
zodanig worden geplaatst dat de lange zichtlijnen over de waterschappen intact blijven. Met de langgerekte 
vorm van het gebouw is aansluiting gezocht bij het karakter van de kade. 

Hetvoorontwerp van het bezoekerscentrum (M & DB Architecten) omvat een gebouw met 1 bouwlaag 
(hoogte 3,35 meter) en een kelder (diepte 3,05 meter). Het totale gebouw heeft een oppervlak van 49,32 
x 14,9 meter en  bevat de toegangskaartverkoop, souvenirshop, café en toiletten. Ook bevat het gebouw 
elementen met het specifieke doel om bezoekers het hele verhaal te vertellen over zevenhonderd jaar 
Kinderdijk met onder andere twee filmzalen en een uitkijkpunt op het platte dak.

Ontvlechting (werkgebied waterschap)
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Het bezoekerscentrum wordt voor twee derde deel uitkragend over het water aan de rand van de 
Middelkade geplaatst en is licht opgetild ten opzichte van het maaiveld. Het ontwerp heeft de bedoe-
ling om de openheid zoveel mogelijk te behouden door een volledig transparante gevel en een verdiept 
gelegen filmzaal en souvenirshop, zodat  de relatie tussen de Middelkade en het water van de Groote of 
Achterwaterschap zo min mogelijk wordt belemmerd. 

Op strategische plekken kan de bezoeker door het platform naar het water of door het plafond naar de 
lucht kijken. De uitkijk op het dak biedt een prachtig zicht over de gehele Werelderfgoed site. Het is de be-
doeling om een klimaatneutraal bezoekerscentrum te realiseren. 

In zowel het bezoekerscentrum als in het ontvangstgebouw worden een informatiebalie en kaartverkoop-
punt gerealiseerd. Binnen de voorgestelde opzet worden bezoekers gestimuleerd om de voorzieningen van 
het entreegebied te bezoeken en een toegangskaartje voor de attracties te kopen. Het bezoekerscentrum 
en het ontvangstgebouw 

Impressie bezoekerscentrum. Bron: Entreegebied Werelderfgoed Kinderdijk. 
Voorontwerp Landschap (d.d. 3 februari 2016), M & DB architecten
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Herinrichting Middelkade
 Het kadeprofiel wordt hersteld. Het nieuwe profiel rietkraag-kade-kruin-rietkraag moet de visuele verbin-
ding tussen het entreegebied en de molens versterken. Het hoogteverschil tussen kruin en kade creëert 
een onderscheid tussen voet- en overig verkeer. De Middelkade aan de hoge boezem wordt opgehoogd tot 
boven het hoogwaterpeil. Door de aanleg van een doorgaand fiets- en voetpad aansluitend op de reeds 
bestaande paden op de Middelkade, worden de belevingsmogelijkheden van de Middelkade verbeterd. De 
lange lijn en het profiel van de Middelkade worden doorgetrokken tot aan het Smitgemaal. 

Voor auto’s wordt voorzien in een aantal parkeerplaatsen op de heringerichte Middelkade. Het Toeristisch 
Overstap Punt in Alblasserdam, en mogelijk ook nieuwe parkeervoorzieningen op buitendijkse bedrijventer-
reinen in Kinderdijk, moeten op termijn echter een aantrekkelijk alternatief gaan vormen voor parkeren op 
de Middelkade. Op langere termijn worden de parkeerplaatsen op de Middelkade mogelijk alleen nog in het 
winterseizoen gebruikt.

De parkeerplaats biedt uitsluitend nog ruimte voor personenauto’s en niet langer voor bussen. De par-
keerplaats wordt beperkt tot één zijde van het aan te leggen fiets- en voetpad en wordt tegen de westrand 
van de Middelkade aangelegd. Hierdoor bevindt de parkeerplaats zich niet langer in het midden van de 
Middelkade. 
Door deze maatregelen zal de logistiek en veiligheid van de entreezone aanzienlijk worden verbeterd: er 
vindt niet langer een vermenging van voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer plaats. De zicht-
lijn wordt door de verplaatsing van de parkeerplaats hersteld en de centrale as wordt beter beleefbaar. 
Bovendien wordt de parkeerplaats zo ingericht dat deze ook aantrekkelijk is wanneer er niet geparkeerd 
wordt: het terrein wordt vormgegeven als plein, waarin de lange lijnen van de kade doorlopen.

Op de kruin van de kades wordt het asfalt als verharding gehandhaafd. Het ‘kruis’, (bestaande uit de voet-
gangersbrug, OW-as en NZ-as) dat de Middelkade, het Wisboomgemaal en het educatiegebouw met elkaar 
verbindt krijgt een eenduidige en stoere uitstraling. Beton, staal en hout voeren de boventoon. De ‘lopers’ 
(secundaire assen) krijgen een materialisatie die rustig en ondergeschikt is aan het groene karakter van de 
kades.

De huidige steiger – in de vorm van een drijvende ponton met hekken- zal worden verwijderd en er zullen 
twee nieuwe steigers worden gerealiseerd. De vormgeving van de steigers zal overeenkomen met de gehan-
teerde huisstijl. In de gebiedsvisie wordt aanbevolen om eenheid te behouden in de vormgeving van stei-
gers en deze laag bij het water en dichtbij de oever, in de rietkraag te plaatsen. Als het nodig is een steiger 
af te sluiten, dan kan het hek het best boven de waterlijn/grens talud – riet geplaatst worden.

De rommelig ogende inrichting (bankjes, terras, rietschermen, beschoeiing, etc.) zal worden verwijderd. Ter 
hoogte van de aansluiting met de dwarskade van gemaal Kok wordt de Middelkade weer versmald tot zijn 
oorspronkelijke profiel.  

Het nieuwe straatmeubilair wordt opgebouwd uit kloeke zware houten balken; de elementen worden 
los in het landschap geplaatst. Oud straatmeubilair dat niet aan de huisstijl voldoet wordt verwijderd of 
vervangen.
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Herinrichting Middelkade. Bron: Entreegebied Werelderfgoed Kinderdijk. 
Voorontwerp Landschap (d.d. 3 februari 2016), M & DB architecten
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Brug Middelkade - Molenkade Overwaard
Vanwege de ontvlechting zullen de Middelkade en de Molenkade Overwaard met elkaar worden verbonden 
worden door een nieuw te realiseren voetgangersbrug. Randvoorwaarden die werden meegegeven voor 
het ontwerp van de brug is dat deze beperkt zichtbaar is vanaf de rivierdijk, duidelijk herkenbaar is als latere 
toevoeging en onderdeel vormt van het ‘bezoekerslandschap’. 

De brug fungeert als schakel tussen het entreegebied en de molens. Tevens zal de brug als uitkijkpunt 
worden gebruikt. Daarom is in het ontwerp gekozen voor een wat bredere brug en wordt in het brugdek 
een kaart verwerkt, waardoor bezoekers kunnen zien waarnaar ze kijken. Vanaf deze plek is Kinderdijk te 
beleven: de gemalen aan de noordzijde en de molens aan de zuidzijde. In het huidige ontwerp ligt de brug 
net boven het maximale waterpeil. Een vakwerkconstructie in het midden van het brugdek draagt de brug. 
Door deze draagconstructie is het mogelijk de brug zo transparant mogelijk (zonder zware liggers) vorm te 
geven. Aan de buitenzijde van de brug wordt een transparante reling vormgegeven. 

Voetgangersbrug (concept) Bron: Entreegebied Werelderfgoed Kinderdijk. 
Voorontwerp (d.d. 12 december 2015), M & DB architecten
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Ontvangstgebouw
Voor de nieuwe ingang vanuit de Stop & Go zone wordt op de Molenkade Overwaard een ontvangstgebouw 
gerealiseerd. Dit ligt nabij het Wisboomgemaal, in het verlengde van de brug en naast de geplande verbin-
ding voor de Stop & Go zone en de Lekdijk. Het ontwerp van het gebouw is afgeleid van een werkschuur en 
bestaat uit een verdieping met daarop een kap. De nokhoogte van de kap bedraagt 7,3 meter; de geplande 
oppervlakte van het gebouw bedraagt ongeveer 12 x 34 meter. In het gebouw zal de kaartverkoop voor 
bezoekers die via de Lekdijk arriveren een plaats krijgen. Ook zal er een verblijfsruimte voor de locatiemana-
gers en gidsen van de SWEK, een werkruimte voor de klusvrijwilligers van de SWEK, toiletten voor bezoekers 
en een kantoorruimte worden gerealiseerd.

12

Structuurontwerp 2

C7.  Oostgevel

C8.  Westgevel

C10.  ZuidgevelC9.  Noordgevel

Schaal 1:200

Ontwerp Ontvangstgebouw: Bron: Structuurontwerp 2 Entreegebied (SO2) Werelderfgoed Kinderdijk 
(M & DB architecten, 2015)

Foto voormalige hulpgemaal (bron RCE) Foto molenschuur

Educatiegebouw
Ten zuiden van gemaal Wisboom stond van 1953 tot midden jaren negentig een elektrisch hulpgemaal, als 
aanvulling op gemaal Wisboom. Als uitgangspunt in deze HIA geldt het voornemen om het volume van het 
voormalige hulpgemaal dat op deze plek heeft gestaan weer te herbouwen, maar op een zodanige manier 
dat direct te zien is dat het geen historisch gemaal is of een replica van het oorspronkelijke gebouw. Een 
voorlopige indicatie van de afmetingen zijn de afmetingen van het oude hulpgemaal: 20 m x 6,9 m x 4 m / 
5,1 m / 6.6 m. Het ontwerp van dit gebouw is nog niet bekend. Het is de bedoeling om te laten zien welke 
functie het voormalige hulpgemaal had in de historie van de bemaling van Kinderdijk. Het gebouw krijgt een 
educatieve functie.

Natuureducatiegebouw
Ook voor dit gebouw zij het ontwerp en de realisatie nog niet nader uitgewerkt. Als uitgangspunt in deze 
HIA geldt het idee dat dit gebouw een verwijzing zal zijn naar een molenschuur en eveneens een educatieve 
functie zal krijgen. Een voorlopige indicatie van de afmetingen is: 8 m x 16 m x 2,4/5,4 m.
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Herinrichting Molenkade Overwaard
De huidige parkeerplaatsen, fietsenstalling en afvalopslag voor de molenaars worden weggehaald en elders 
gerealiseerd (waarschijnlijk op het terrein van het waterschap ten noorden van het Wisboomgemaal). Het 
profiel rietkraag – kade – kruin- houtkade wordt hersteld door de bebouwing aan de kade te verwijderen 
en de nieuwe bebouwing aan de houtkade te situeren. De SWEK is voornemens de twee bestaande schuren 
behorende bij de machinistenwoningen te slopen.

Er worden een fietspad voor bewoners en diverse wandelverbindingen voor bezoekers aangelegd. Verder 
worden er op diverse plekken zitplaatsen gerealiseerd en is er het voornemen in picknickplaatsen te 
voorzien. 

Er wordt een nieuwe steiger voor de rondvaartboot aangelegd; de oude steiger die voor het 
Wisboomgemaal langs ligt, komt hiermee te vervallen. De inham in de kade zal gebruikt worden als ligplaats 
na sluitingstijd en in de winter voor de drie rondvaartboten. 

Het Wisboomgemaal houdt zijn bestemming als expositieruimte. De hoofdingang wordt verplaatst, waarbij 
de huidige entree aan de noordzijde komt te vervallen. Voor de verplaatsing  van de entree zal een wij-
ziging aan de westgevel nodig zijn. Een nadere uitwerking wordt van de ingreep wordt in overleg met de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bepaald.

De rommelig ogende inrichting zal worden opgeschoond. De nieuwe inrichtingselementen en materialisatie 
sluiten aan bij de herinrichting van de Middelkade. 

Toegangspad Stop en Go Lekdijk
De verbetering van de veiligheidssituatie op de Middelkade is alleen mogelijk zonder bus parkeren en – 
keren. Voor de bus wordt daarom een speciale ‘Stop& Go zone’ gerealiseerd langs de Lekdijk. Door een 
nieuw aan te leggen verbindingspad - voornamelijk een brug op palen -  wordt deze zone verbonden met 
de nieuw te realiseren ontvangstruimte op de Molenkade Overwaard. Door het pad ontstaat een duidelijke 
en veilige toegang. Daarnaast biedt het nieuwe pad de bezoekers de mogelijkheid om de zichtas Lekdijk –
Molengebied ook vanaf deze zijde van het Werelderfgoed te ervaren.
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Herinrichting Molenkade. Bron: Entreegebied Werelderfgoed Kinderdijk. 
Voorontwerp Landschap (d.d. 3 februari 2016), M & DB architecten
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5.3 B: Management toename van het aantal bezoekers
In deze paragraaf zal op basis van de beschikbare informatie de verwachte toename van het aantal be-
zoekers en de verwachte capaciteit van de entreezone beschreven worden. Hierbij is gebruik gemaakt 
van het rapport ‘Aanpak visitormanagement Werelderfgoed Kinderdijk’ (Graaff et al, 2015). Het verwach-
te aantal bezoekers ligt in 2017 tussen de 450.000 en 550.000 (waarvan 250.000 – 350.000 betalend). In 
2025 worden tussen de 600.000 en 800.000 bezoekers verwacht (waarvan tussen de 450.000 en 650.000 
betalend).

Logistieke maatregelen
Het externe visitormanagement richt zich op het aanpakken van de logistieke druk, zodat het 
Werelderfgoed goed bereikbaar wordt voor bezoekers. Centraal bij de toename van bezoekersaantallen 
staat dat de kwaliteiten van de regio - de rust, leefbaarheid en de landschappelijke en natuurlijke kwali-
teiten - behouden blijven en dat overlast wordt voorkomen. Het aanbieden van alternatieve vervoers-/
parkeermogelijkheden is essentieel voor het voorkomen van bereikbaarheidsproblemen en daaruit voort-
vloeiende overlast voor bezoekers en bewoners. Om de overlast (o.a. voor omwonenden en met name aan 
het dijklint) te verminderen, is ingezet op  vervoer over water. Zo wordt onder andere de dienstregeling van 
de Waterbus uitgebreid.

In het rapport worden de volgende maatregelen noodzakelijk geacht:
• Nadere uitwerking en uitvoering van een vervoersplan met aandacht voor:

 - Circulatieplan en Stop & Go zone voor touringcars.
 - Inzicht in en inrichting van aanvullende parkeervoorzieningen voor auto´s, bussen en campers.
 - Uitwerking van de vervoersmogelijkheden/pendelverkeer tussen de parkeervoorzieningen en de 

site.
 - Aansluiting van vervoersalternatieven op het (verder te ontwikkelen) routenetwerk van de 

Waterbus.
• Optimaliseren van arrangementen (i.c.m. vervoer over water en de markt).
• De invoering van een real time informatiesysteem dat automobilisten op een aantal strategische loca-

ties informeert over de beschikbare parkeerplaatsen.
• Invoering van een reserveringssysteem voor de parkeerplekken en de molens (bij voorkeur gekoppeld 

aan de ticketsystemen van de Waterbus).
• Uitwerking aanpak Riviercruisemarkt. Wordt al opgepakt in het verband van de Waterdriehoek
• Voorkomen hinderlijk verkeer op het dijklint: verbod parkeren op de stoep en handhaving op naleving-

regelgeving parkeren voor zowel campers, touringcars en personenauto’s.

De toename van het aantal bezoekers kan gefaseerd, via vervoersmogelijkheden over water, worden op-
gevangen. Dit zorgt ervoor dat er geen extra verkeerdrukte plaatsvindt. De mogelijkheden om het vervoer 
over water beter te benutten zijn:
• Een hogere frequentie van Waterbus met in het hoogseizoen in 2025 een maximum van 4 aankomsten 

per uur (in 2015 start Waterbus met 6 aankomsten per dag) aangevuld met de dienstregeling van het 
Driehoeksveer. Tevens overweegt Waterbus op termijn de inzet van grotere boten en kan de ingang 
vanuit Alblasserdam (huidige route fluisterboot) ook nog worden ingezet voor toegangsvervoer over 
water.

• Een groei van het aantal Rivieraankomsten naar een maximum in het hoogseizoen van 8 aankomsten 
per dag (in de huidige situatie zijn dit er ongeveer 3). Het in het kader van de Waterdriehoek ontwik-
kelde plan van aanpak voor de riviercruise markt voorziet in deze groei waarbij naast de aankomsten 
in Kinderdijk de regio Waterdriehoek voor een grotere opvangcapaciteit moet zorgen door middel van 
meer aanlegplaatsen en de operationalisering van de ‘één loket functie’.

De belangrijkste maatregel is al genomen: de aanleg van een derde steiger voor het Werelderfgoed complex 
voor de Waterbus, gekoppeld aan de sneldienst en dalurendienst die Waterbus in haar programma heeft 
opgenomen.
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Definitie van carousel: De verschillende locaties en de volgorde van hoe groepen (50 personen) zich door 
het gebied bewegen en wat wanneer wordt verteld (bron M & DB architecten).
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Aanvullende te nemen maatregelen zijn:
• Parkeeropvang in de regio (met voorkeur nabij Waterbuslocaties).
• Stop & Go zones voor Touringcars. Intensivering en betere aansluiting van het openbaar busvervoer.
• Een real time informatie systeem via websites en de toevoerwegen.
• Ontwikkeling van arrangementen en tijdsbeperkingsafspraken met touroperators.
• Gerichte campagnevoering met als insteek het gebruik van de alternatieve vervoersopties.
• Handhavingsbeleid.

Voor deze HIA worden de maatregelen voor het externe visitormanagement niet beoordeeld, omdat de 
maatregelen zelf buiten het Werelderfgoed worden genomen en geen invloed zullen hebben op de OUV. 
Wel is in de volgende paragraaf gekeken of er voldoende capaciteit is om de maximaal beheersbare bezoe-
kersstroom - die door de verbeterde bereikbaarheid groter zal zijn dan in de huidige situatie - binnen het 
Werelderfgoed kan worden opgevangen.  

Toename  voorzieningen en capaciteit
Een significante toename van bezoekersaantallen op de site zelf kan mogelijk invloed hebben op de OUV. 
Hierbij kan gedacht worden aan fysieke aantasting van elementen maar ook aan de aantasting van de bele-
ving van het Werelderfgoed door bijvoorbeeld drukte.  

Een van de noodzakelijke maatregelen die in de ‘Aanpak visitormanagement Werelderfgoed Kinderdijk’ 
wordt genoemd is de herinrichting van het entreegebied. Het creëren van meer ‘attractiepunten’ binnen 
het Werelderfgoed en in de directe omgeving zorgt voor de spreiding van bezoekers. Hierdoor neemt de 
druk op het werelderfgoed en de toegangswegen af en kunnen de bezoekersstromen beter worden gema-
naged. Bovendien wordt door het creëren van meer bezoekerslocaties de beschikbare ruimte vergroot en 
de concentratie van bezoek over een groter gebied gespreid. 

Om de toename van het bezoekersaantal te faciliteren worden binnen het Werelderfgoed de volgende be-
zoekerslocaties gerealiseerd:
• Bezoekerscentrum
• Ontvangstgebouw
• Educatiegebouw
• Natuureducatiegebouw
• De opening van een derde bezoekmolen

Het Wisboomgemaal blijft daarnaast als bezoeklocatie fungeren. Door de toename van het aantal bezoeklo-
caties ontstaat een sitecapaciteit van 1200 bezoekers per uur. 

In het managementplan Kinderdijk-Elshout (2015) staat dat als onderdeel van het project Herinrichting 
Entreezone ook aandacht besteed moet worden aan de spreiding van de bezoekersstromen, zonering 
en handhaving en monitoring. Door de herinrichting van het entreegebied is er een betere spreiding van 
bezoekersstromen. Bij het ontwerp is hiermee reeds rekening gehouden. Zo komen er op verschillende 
plaatsen voorzieningen (kassa’s, toiletten, horeca, educatie, zitplaatsen etc), er komt een tweede toegang 
vanaf de Lekdijk en neemt het aantal looproutes in het entreegebied toe. Ook het aantal afvaarten van 
(rondvaart)boten zal toenemen. Bovendien kan door de verbeterde voorzieningen de toename van het 
aantal bezoekers beter beheerst en geregeld  worden. 
In de rapportage ‘Aanpak Visitor Management’ staat dat er ook doelgroepgericht gewerkt kan worden aan 
tijdzones waarbij niet alle bezoekers (groep en individueel) tegelijkertijd gebruik maken van dezelfde facili-
teiten.  Dit kan onder andere geregeld worden via: 
• Doelgroepgerichte arrangementen, op het Werelderfgoed zelf en arrangementen met ondernemers uit 

de omgeving. 
• Contractafspraken met touroperators en cruise/busmaatschappijen.
• Tijdsbeperkingen en zonering in algemene of doelgroep specifieke zin
• Informatieverstrekking voorafgaand aan het bezoek via doelgroep specifieke communicatie
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Capaciteit site vs. verwachte bezoekersaantallen
Tijdens het drukste uur worden in 2017 circa 390 bezoekers per uur verwacht en in 2025 circa 580 bezoe-
kers per uur. Uitgaande van de capaciteit van 1200 bezoekers per uur, betekent dit dat de site de verwachte 
toename ruimschoots aankan.

Capaciteit site vs. capaciteit vervoersvoorzieningen
In het visitormanagement rapport is een analyse uitgevoerd hoeveel bezoekers  na de maatregelen (herin-
richting entreezone, verbeterd bereik over water) het Werelderfgoedterrein zouden kunnen bereiken. Het 
maximaal beheersbare bezoekersaantal in relatie tot de vervoersvoorzieningen is 950 bezoekers per uur in 
het hoogseizoen (bij een openingstijd van 8 uur). Dit ligt ruim onder de grens van de sitecapaciteit van 1.200 
bezoekers per uur. Er is na de herinrichting dus voldoende capaciteit om een eventuele grote bezoekers-
stroom te kunnen opvangen. De verwachting is echter een dat er maximaal 580 bezoekers per uur zullen 
zijn op piekmomenten; dit is ruim onder het voor de omgeving berekende maximaal beheersbare aantal 
bezoekers. Geconcludeerd kan worden dat de site na de herinrichting voldoende capaciteit heeft om een 
eventuele grote bezoekersstroom op piekmomenten te kunnen opvangen .

Conclusie
De entreezone heeft na de herinrichting en de te nemen maatregelen voldoende capaciteit en mogelijkhe-
den om de verwachte toename aan bezoekers hier op te vangen. Om alles in goede banen te leiden dient er 
de hiervoor genoemde maatregelen genomen te worden. Deze hebben tot doel om de positieve economi-
sche en maatschappelijke effecten van toerisme en recreatie te maximaliseren terwijl de negatieve effecten 
worden geminimaliseerd. In het geval van Kinderdijk gaat het om het behalen van het maximale rendement 
voor de werelderfgoedsite en haar omgeving, met behoud van haar kwaliteiten en zonder dat dit leidt tot 
overlast.
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6 Beoordeling duurzaam toerisme
In dit hoofdstuk worden de verwachte effecten van de opgaven voor duurzaam toerisme beoordeeld op het behoud en 
veiligstellen van de OUV. Voor de verschillende kernkwaliteiten wordt per maatregel beoordeeld wat het effect op de 
integriteit en authenticiteit is.

6.1 A: Herinrichting entreezone

Ontvlechting
Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Het watermanagement systeem blijft compleet en intact. Door de ontvlechting zal het systeem ook in de toekomst in 
kunnen blijven functioneren, zonder deze ingreep is dat minder goed mogelijk. Het effect is gering positief  (+1)

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er vindt geen verandering plaats; het effect is neutraal (0).

Door de mens gemaakt NL landschap
Er vindt geen verandering plaats; het effect is neutraal (0).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Door de herinrichting en ontvlechting hebben bezoekers niet langer toegang tot het terrein van het Waterschap en 
de dwarskade. Hierdoor is het gemaal minder beleefbaar en de functie van de dwarskade minder inzichtelijk (-1) 
Daarentegen wordt hierdoor de bedrijfsvoering voor het waterschap verbeterd en dit is nodig voor een optimaal wa-
termanagement systeem. Door de ontvlechting wordt de veiligheid voor de bezoekers vergroot. Ook worden de hekken 
naast gemaal Kok en de kappen op de vijzels verwijderd, waardoor een beter zicht op de werking van het gemaal ont-
staat (+1). 

Ritme van de 18e eeuwse molens
De dwarskade biedt een panoramisch uitzicht op het molengebied. Door de afsluiting van de kade zullen de molens 
vanuit deze locatie minder goed beleefbaar zijn (-1). 

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
De verticale lijnen van de Molenkade Overwaard, Middelkade en de daartussen gelegen Boezem zijn minder goed be-
leefbaar (-1). 

Beoordeling	van	de	ingreep	op	de	site

Ontvlechting

4	(zeer	groot)

3	(groot)

2	(m
atig)

1	(gering)

0	(neutraal)

1	(gering)

2	(m
atig)

3	(groot)

4	(zeer	groot)

Integriteit
Ingenieus	hydrologisch	systeem
Ritme	van	18de	eeuwse	molens
Door	de	mens	gemaakt	NL	landschap
Authenticiteit
Ingenieus	hydrologisch	systeem
Ritme	van	18de	eeuwse	molens
Door	de	mens	gemaakt	NL	landschap

positief	effect negatief	effect
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Bezoekerscentrum

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Het bezoekerscentrum bevindt zich langs de centrale as en deels in het water, waardoor een klein gedeelte 
van de lage boezem van de Overwaard wordt overbouwd. Het gaat hierbij niet om een onomkeerbare ver-
andering: zodra het bezoekerscentrum weggehaald wordt is de boezem weer in tact. Er vindt een minimale 
verandering plaats; het effect is gering negatief (-1).

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er vindt geen verandering plaats; het effect is neutraal (0).

Door de mens gemaakt NL landschap
Door de langgerekte vorm van het bezoekerscentrum, sluit dit aan bij de lengterichting van de Middelkade. 
Wel wordt een beperkt gedeelte van de Middelkade overbouwd. Ook is het beeld van het horizontale 
landschap minder gaaf, maar door de transparante uitvoering van het gebouw is de verandering beperkt. 
Er vindt een kleine verandering plaats met een matig negatief effect (-2). Daartegenover wordt de huidige 
bebouwing die midden op de Middelkade gesitueerd is gesloopt en daarmee wordt de zichtlijn over de 
Middelkade hersteld. Dit heeft eveneens een kleine verandering tot gevolg, met een matig positief effect 
(+2). 

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Een gedeelte van het bezoekerscentrum komt in de Lage Boezem te liggen, in het gedeelte dat omringd 
wordt door de gemalen. De functie van zowel de Lage Boezem als de gemalen blijft in tact. Wel wordt de 
Lage Boezem minder beleefbaar en wordt het zicht op de gemalen door het bezoekerscentrum enigszins be-
perkt. Door de geringe bouwhoogte en de transparante uitvoering van het gebouw zal dit– zeker vanuit een 
positie op enige afstand van het bezoekerscentrum- niet tot een ernstige verstoring van de leesbaarheid 
leiden. Er vindt een kleine verandering ten aanzien van de leesbaarheid plaats wat leidt tot een matig ne-
gatief effect (-2). Daar tegenover staat het verschaffen van informatie en educatie in het bezoekerscentrum 
en het uitkijkpunt op het dak, waardoor de leesbaarheid van het hydrologische systeem voor de bezoeker 
vergroot. Dit heeft een minimale verandering en een gering positief effect (+1) tot gevolg.

Ritme van de 18e eeuwse molens
Door de ligging van het nieuwe bezoekerscentrum neemt het zicht op enkele molens van de Molenkade van 
de Overwaard  af (-2). Door de sloop van het huidige entreegebouw met weinig kwaliteit, wordt het zicht 
op de andere  molens juist aanzienlijk verbeterd. Doordat vanaf  het dak van het  nieuwe bezoekerscentrum 
een compleet zicht op het molengebied ontstaat, treedt een verbetering op in de beleving van het ritme 
van de molens. Door informatie en educatie in het bezoekerscentrum wordt de leesbaarheid van het ritme 
van de 18e eeuwse molens voor de bezoeker vergroot. Er vindt een kleine verandering plaats (+2)

tabel	  1
Beoordeling	  van	  de	  ingreep	  op	  de	  site

Bezoekerscentrum
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3	  (groot)

2	  (m
atig)

1	  (gering)
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4	  (zeer	  groot)

Integriteit
Ingenieus	  hydrologisch	  systeem
Ritme	  van	  18de	  eeuwse	  molens
Door	  de	  mens	  gemaakt	  NL	  landschap
Authenticiteit
Ingenieus	  hydrologisch	  systeem
Ritme	  van	  18de	  eeuwse	  molens
Door	  de	  mens	  gemaakt	  NL	  landschap

tabel	  3

Beoordeling	  van	  de	  ingreep	  op	  de	  site

Voetgangersbrug
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2	  (m
atig)

3	  (groot)

4	  (zeer	  groot)

Integriteit
Ingenieus	  hydrologisch	  systeem
Ritme	  van	  18de	  eeuwse	  molens
Door	  de	  mens	  gemaakt	  NL	  landschap
Authenticiteit
Ingenieus	  hydrologisch	  systeem
Ritme	  van	  18de	  eeuwse	  molens
Door	  de	  mens	  gemaakt	  NL	  landschap

positief	  effect negatief	  effect

positief	  effect negatief	  effect
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Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Door de bouw van het bezoekerscentrum wordt een modern gebouw aan het landschap toegevoegd; 
hieruit blijkt duidelijk dat het om een nieuwe toevoeging gaat. Het gebouw is ingepast in het landschap: 
het heeft een langgerekte vorm die past bij de kade en een beperkte bouwhoogte. Door het gebruik van 
transparante materialen blijft de relatie met de lage boezem grotendeels inzichtelijk. Door de bouw van het 
bezoekerscentrum vindt een kleine verandering plaats die leidt tot een matig negatief effect (-2). 

Daar tegenover staat dat de huidige, rommelig ogende bebouwing met weinig kwaliteit gesloopt zal 
worden. Hierdoor wordt de ruimtelijke structuur aanzienlijk verbeterd. De zichtas en daarmee de leesbaar-
heid van de Middelkade wordt door de sloop van de bebouwing verbeterd: zowel gezien vanuit het entree-
gebied als vanuit het molengebied. Door educatie in het bezoekerscentrum wordt de leesbaarheid van het 
door de mens gemaakte Nederlandse landschap voor de bezoeker vergroot. Ook treedt er een verbetering 
op van de beleving van het omliggende landschap, doordat vanaf het dak van het bezoekerscentrum de 
horizontale lijnen van de kades en het typische Nederlandse landschap goed zichtbaar zijn. Ook op dit punt 
vindt een kleine verandering plaats die leidt tot een matig positief effect (+2).

 Herinrichting Middelkade

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
In de huidige situatie is aan de Overwaard reeds een kleine steiger en een grote, drijvende steiger (ponton) 
met witte hekken aanwezig.  De huidige ponton wordt verwijderd en er worden nieuwe steigers aan de 
Overwaard en de Nederwaard geplaatst. In totaal zal er geen significante verandering plaatsvinden ten aan-
zien van de integriteit van het hydrologische systeem. Er treedt geen verandering op; het effect is neutraal 
(0).

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er vindt geen verandering plaats ten aanzien van het ritme van de 18e eeuwse molens; het effect is neutraal 
(0).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Het parkeerterrein zal niet langer midden op de kade gesitueerd zijn, maar aan de zijkant. Aantasting van 
de kade door diverse onsamenhangende elementen (zoals bankjes, hekjes, etc.) wordt verminderd, doordat 
diverse losse elementen worden verwijderd. Door deze maatregelen neemt de gaafheid en de visuele inte-
griteit van de kade toe. Er vindt een kleine verandering plaats: het effect is matig positief (+2).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Door de herinrichting van de Middelkade ontstaat een eenduidig beeld en worden de gemalen en de con-
text waarin zij zijn gepositioneerd beter beleefbaar. Ook treedt er geen verstoring meer op  door bussen: 
deze zullen niet meer keren of geparkeerd staan op de dwarsdam naast gemaal Kok. Het verwijderen van 
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de huidige ponton heeft een positief effect op de beleving van de Lage Boezem van de Overwaard. Door de 
aanleg van de nieuwe steigers wordt het maken van een tocht met een van de rondvaartboten bevorderd 
en kan de bezoeker het hydrologische systeem ook vanaf het water beleven. Ervan uitgaande dat de nieuw 
aan te leggen steigers zodanig zullen worden vormgegeven dat zij passen bij de kades en boezems en dat 
materiaal wordt gebruikt dat past bij de rest van de inrichting van het entreegebied, zal deze ingreep geen 
aantasting betekenen. Er treedt een kleine verandering op: het effect is matig positief (+2).

Ritme van de 18e eeuwse molens
Doordat de parkeerplaats zich niet langer in het midden van de Middelkade bevindt, maar tegen de 
westrand wordt aangelegd, wordt het zicht op het molengebied vanuit de entreezone verbeterd. En door-
dat het entreegebied niet langer toegankelijk is voor (hoge) bussen wordt het zicht op het molengebied 
niet langer belemmerd door geparkeerde bussen. Er vindt een kleine verandering plaats: het effect is matig 
positief (+2).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Doordat de parkeerplaats zich niet langer in het midden van de Middelkade bevindt, maar tegen de 
westrand wordt aangedrukt, wordt de zichtlijn hersteld en wordt de lange, centrale as van de kade beter 
beleefbaar. Bussen zullen niet langer prominent in het zicht staan en er zal geen geluidsoverlast meer zijn 
van manoeuvrerende bussen. Door de aanleg van een fiets- en voetpad dat gescheiden ligt van het gemoto-
riseerde verkeer worden de belevingsmogelijkheden en de veiligheid voor de bezoeker verder verbeterd.
Ook zullen overige losse elementen zoals bankjes, hekjes, etc. worden verwijderd en zullen alle elementen 
(zoals bewegwijzering, etc.) in dezelfde, herkenbare stijl worden gerealiseerd. Hierdoor wordt het geheel 
minder rommelig en wordt de uitstraling van de Middelkade verbeterd. De bezoeker kan zich bovendien 
beter oriënteren. De genoemde maatregelen hebben een gunstig effect op de beleving en op de leesbaar-
heid van de zichtlijn van de kade en het landschap. Er vindt een kleine verandering plaats: het effect is matig 
positief (+2).

Brug Middelkade –Molenkade Overwaard
 

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Door de brug wordt de boezem als het ware in tweeën geknipt, waardoor het beeld niet langer gaaf en 
compleet is: de visuele integriteit wordt aangetast. Ook verandert de context van de verderop gelegen dam 
met Gemaal Kok, doordat een tweede dwarsstructuur voor het gemaal wordt geplaats. Er vindt een kleine 
verandering plaats; dit leidt tot een matig (-2) negatief effect.

Ritme van de 18e eeuwse molens
Door de brug treedt een knip op in het zicht vanaf het entreegebied op het molengebied. Door de transpar-
tante constructie vindt er een kleine verandering plaats ten aanzien van de visuele integriteit. Dit leidt tot 
een matig negatief effect (-2).
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Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Door de oost-west verbinding treedt een knip op in de horizontale noord-zuid structuren van de centrale 
assen, waardoor  er een kleine verandering plaats vindt ten aanzien van de visuele integriteit. Dit leidt tot 
een matig negatief effect (-2).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Door de brug wordt de leesbaarheid van de Lage Boezem van de Overwaard verstoord. Ook wordt de 
leesbaarheid van de verderop gelegen gemalen en de dam met Gemaal Kok aangetast, doordat een tweede 
dwarsstructuur parallel aan de dam wordt aangelegd. Er vindt een kleine verandering plaats; dit leidt tot 
een matig (-2) negatief effect. Daar tegenover staat dat vanaf de noordkant van de brug het gebied met 
de gemalen en hun onderlinge samenhang beleefbaar is. Aan de zuidkant is er uitzicht op de 18e eeuwse 
molens. De bezoeker bevindt zich op de brug als het ware tussen de twee watermanagementsystemen (van 
18e eeuwse molens aan de zuidkant en de latere gemalen aan de noordkant) in en kan beide systemen 
vanaf  de brug beleven. Dit leidt tot een kleine verandering met een matig positief effect (+2). 

Ritme van de 18e eeuwse molens
Gezien de hoogte van de brug is het ritme van de molens vanuit het entreegebied aanzienlijk minder beleef-
baar: de brug ontneemt een deel van het zicht. Dit leidt tot een kleine verandering en een matig negatief 
effect (-2). Daar tegenover staat dat het molengebied vanaf de brug gezien wel goed beleefbaar is. Doordat 
met een kaart wordt weergegeven welke molen de bezoeker ziet, wordt de leesbaarheid vergroot. Dit leidt 
tot een kleine verandering met een matig positief effect (+2).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
De aan te leggen brug vormt een lijn die afwijkt van de richting van de twee kades / centrale assen. 
Bovendien wordt de belangrijke zichtlijn (zie managementplan Kinderdijk - Elshout) tussen het molengebied 
en de gemalen beide kanten op onderbroken. Hierdoor wordt de leesbaarheid van het landschap verstoord. 
Dit leidt tot een kleine verandering en een matig negatief effect (-2). Daar tegenover vergroot de brug de 
toegankelijkheid van de twee kades en biedt de brug de mogelijkheid om het typisch Nederlandsche land-
schap, kijkend vanaf de brug, te beleven. Dit leidt tot een kleine verandering met een matig positief effect 
(+2).

Ontvangstgebouw
 

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Er treedt geen verandering op ten aanzien van de volledigheid en gaafheid van het hydrologisch systeem; 
het effect is neutraal (0).

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er treedt geen verandering op ten aanzien van de setting van de molens; het effect is neutraal (0).
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Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Door de oost-west verbinding treedt een knip op in de horizontale noord-zuid structuren van de centrale 
assen, waardoor  er een kleine verandering plaats vindt ten aanzien van de visuele integriteit. Dit leidt tot 
een matig negatief effect (-2).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Door de brug wordt de leesbaarheid van de Lage Boezem van de Overwaard verstoord. Ook wordt de 
leesbaarheid van de verderop gelegen gemalen en de dam met Gemaal Kok aangetast, doordat een tweede 
dwarsstructuur parallel aan de dam wordt aangelegd. Er vindt een kleine verandering plaats; dit leidt tot 
een matig (-2) negatief effect. Daar tegenover staat dat vanaf de noordkant van de brug het gebied met 
de gemalen en hun onderlinge samenhang beleefbaar is. Aan de zuidkant is er uitzicht op de 18e eeuwse 
molens. De bezoeker bevindt zich op de brug als het ware tussen de twee watermanagementsystemen (van 
18e eeuwse molens aan de zuidkant en de latere gemalen aan de noordkant) in en kan beide systemen 
vanaf  de brug beleven. Dit leidt tot een kleine verandering met een matig positief effect (+2). 

Ritme van de 18e eeuwse molens
Gezien de hoogte van de brug is het ritme van de molens vanuit het entreegebied aanzienlijk minder beleef-
baar: de brug ontneemt een deel van het zicht. Dit leidt tot een kleine verandering en een matig negatief 
effect (-2). Daar tegenover staat dat het molengebied vanaf de brug gezien wel goed beleefbaar is. Doordat 
met een kaart wordt weergegeven welke molen de bezoeker ziet, wordt de leesbaarheid vergroot. Dit leidt 
tot een kleine verandering met een matig positief effect (+2).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
De aan te leggen brug vormt een lijn die afwijkt van de richting van de twee kades / centrale assen. 
Bovendien wordt de belangrijke zichtlijn (zie managementplan Kinderdijk - Elshout) tussen het molengebied 
en de gemalen beide kanten op onderbroken. Hierdoor wordt de leesbaarheid van het landschap verstoord. 
Dit leidt tot een kleine verandering en een matig negatief effect (-2). Daar tegenover vergroot de brug de 
toegankelijkheid van de twee kades en biedt de brug de mogelijkheid om het typisch Nederlandsche land-
schap, kijkend vanaf de brug, te beleven. Dit leidt tot een kleine verandering met een matig positief effect 
(+2).

Educatiegebouw: hulpgemaal

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Er worden geen elementen aangetast en er treedt geen verandering op; het effect is neutraal (0). 

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er treedt geen verandering op ten aanzien van de setting van de molens; het effect is neutraal (0).
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Tabel	  6
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Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Met de uitvoering van het plan zal een gebouw worden toegevoegd op een plek waar de kade nu groen is. 
Vroeger heeft hier een hulpgemaal gestaan, maar dit was in de nulsituatie niet meer aanwezig. Er vindt een 
matige verandering plaats; het effect is matig negatief (-2).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Het gebouw zal verwijzen naar het hulpgemaal dat hier stond. Het gaat dus om een niet-authentieke toe-
voeging. Het gemaal zal niet de oorspronkelijke functie ten aanzien van waterbeheer hebben, maar een 
educatieve functie. De waarachtigheid van het hydrologische systeem wordt door het gebouw aangetast: 
er vindt een matige verandering plaats die leidt tot een groot negatief effect (-3). Daar tegenover staat dat 
in het gebouw een educatieve functie komt, waarbij het watersysteem wordt uitgelegd. Hierdoor wordt de 
leesbaarheid van het hydrologische systeem verbeterd; er is sprake van een gering positief effect (+1). 

Ritme van de 18e eeuwse molens
Gezien de hoogte en de omvang van het educatiegebouw, wordt het molengebied vanuit de omgeving van 
het ontvangstgebouw minder goed leesbaar. Er treedt een kleine verandering op in de leesbaarheid van het 
molennetwerk; het effect is matig negatief (-2).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Met de uitvoering van het plan zal een gebouw worden toegevoegd op een plek waar de kade in de nul si-
tuatie groen en onbebouwd is. Gezien de hoogte, de omvang en de situering van het gebouw is deze zowel 
vanaf de Middelkade als vanaf de Molenkade Overwaard prominent in beeld. Hierdoor vindt een kleine 
verandering in de leesbaarheid van de kade en de beleving van het landschap plaats; het effect is matig 
negatief (-2).

Natuureducatiegebouw
 

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Er worden geen elementen aangetast en er treedt geen verandering op; het effect is neutraal (0). 

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er treedt geen verandering op ten aanzien van de setting van de molens; het effect is neutraal (0).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Met de uitvoering van het plan zal een relatief klein gebouw worden toegevoegd. De kade is hier nu nog 
groen en onbebouwd; door de realisering van dit gebouw schuift de dynamische entreezone verder zuid-
waarts het Werelderfgoedgebied in. Er treedt een kleine verandering op; het effect is matig negatief (-2).
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Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Er wordt een gebouw op de Molenkade Overwaard toegevoegd dat niet direct een relatie heeft met het 
(beheer) van het hydrologische systeem. Er treedt –gezien de beperkte omvang van het gebouw - een mini-
male verandering op ten aanzien van de leesbaarheid; dit leidt tot een gering (-1) effect.

Ritme van de 18e eeuwse molens
Het gebouw geeft afleiding van het zicht op de molens; het is onduidelijk of het gebouw iets toevoegt aan 
de beleving van de molens. Er treedt een minimale verandering op ten aanzien van de leesbaarheid; dit 
leidt tot een matig (-1) effect.

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Er wordt een gebouw op een gedeelte van de kade toegevoegd dat nu nog onbebouwd is. De toegevoegde 
waarde voor de beleving van het landschap is nog onvoldoende duidelijk. Er is sprake van een kleine veran-
dering, het effect is matig negatief (-2).

Herinrichting Molenkade Overwaard

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
De huidige steigers bij het Wisboomgemaal worden verwijderd en er zullen niet langer boten voor het 
Wisboomgemaal liggen en/of aanmeren. Hierdoor ontstaat een gavere relatie tussen het gebouw en de 
Boezem. Er treedt een minimale verandering op (+1). Ten zuiden van het Wisboomgemaal wordt een 
nieuwe steiger gerealiseerd. In de plannen wordt een toegangspad in de vorm van een steiger naar het 
gemaal aangelegd, waardoor het gemaal opnieuw niet ‘vrij’ in de boezem ligt. Bovendien wordt de ingang 
van het Wisboom gemaal veranderd. Al deze maatregelen bij elkaar betekenen een matige verandering en 
een matig negatief effect (-2).

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er treedt geen verandering op ten aanzien van de setting van de molens; het effect is neutraal (0).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Met de uitvoering van het plan zal verharding in de vorm van paden, verbindingen en pleintjes worden toe-
gevoegd. Ook zal de kade worden opgehoogd. De schuren behorende bij de machinistenwoningen worden 
verwijderd. De schuren hebben een cultuurhistorische waarde, maar worden niet als object dat onderdeel 
uitmaakt van het (R)SOUV. Door de maatregelen vindt een geringe verandering plaats. De maatregelen 
leiden tot een gering negatief effect (-1). Daar tegenover staat dat de parkeerplaats en opgaande beplanting 
verwijderd. Het gebied wordt heringericht en kwalitatief verbeterd. Dit leidt tot een gering positie effect 
(+1).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
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Doordat de steigers voor het het Wisboom worden verwijderd, komt het Wisboomgemaal aan de west-
kant weer vrij in het water te liggen en wordt het gemaal beter beleefbaar (+1). Door de aanleg van het 
toegangspad naar de zuidkant van het Wisboomgemaal ligt het gemaal echter weer niet vrij in het water. 
Daarnaast wordt de ingang van het Wisboomgemaal aangepast waardoor dit minder oorspronkelijk en dus 
waarachtig wordt. Er vindt een kleine verandering in de waarachtigheid plaats wat leidt tot een matig nega-
tief effect (-2).

Ritme van de 18e eeuwse molens
Het zicht wordt verbeterd door de verwijdering van losse elementen en opgaande beplanting; het effect is 
(+1). 

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
De twee schuren behorende bij de machinistenwoningen worden gesloopt. Dit heeft geen significant effect 
op de gaafheid van het landschap en de beleving van het landschap. Doordat een aantal elementen met 
weinig kwaliteit (afvalopslag, hekwerken, parkeerplaats molenaars, etc.) gesloopt worden en de huidige, 
rommelige structuur aanzienlijk wordt verbeterd, wordt het aanzien en de ruimtelijke structuur van de kade 
verbeterd. De picknickplaats draagt positief bij aan de beleving van het landschap. Er vindt een kleine veran-
dering plaats; het effect is matig positief (+2).

Toegangspad ontvangstgebouw -  Lekdijk

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Door de aanleg van de paden wordt een stukje van de watergangen aangetast. Er treedt een kleine veran-
dering op; het effect is matig negatief (-2).

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er treedt geen verandering op ten aanzien van de setting van de molens; het effect is neutraal (0).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Door de aanleg van een verhard pad treedt er een minimale verandering op ten aanzien van de gaafheid 
van de kades en de Lekdijk: een klein stukje kade en dijk wordt verhard en er worden nieuwe structuren 
dwars op de kades aangelegd; het effect is gering negatief (-1). 

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Het gaat hierbij om watergangen die in mindere mate van belang zijn voor de leesbaarheid van het hydrolo-
gisch systeem dan bijvoorbeeld de boezems. Het pad heeft dan ook een minimale verandering ten aanzien 
van het gebruik en de beleving van de watergangen tot gevolg. Het effect is gering negatief (-1).  Daarbij 
biedt het nieuwe pad vanaf de Lekdijk een panorama op diverse onderdelen van het hydrologisch systeem: 
de gemalen en de molens. Dit verhoogt de leesbaarheid en heeft een gering positief (+1) gevolg.

tabel	  8
Beoordeling	  van	  de	  ingreep	  op	  de	  site

Toegangspad	  ontvangstruimte	  -‐	  Lekdijk

4	  (zeer	  groot)

3	  (groot)

2	  (m
atig)

1	  (gering)

0	  (neutraal)

1	  (gering)

2	  (m
atig)

3	  (groot)

4	  (zeer	  groot)

Integriteit
Ingenieus	  hydrologisch	  systeem
Ritme	  van	  18de	  eeuwse	  molens
Door	  de	  mens	  gemaakt	  NL	  landschap
Authenticiteit
Ingenieus	  hydrologisch	  systeem
Ritme	  van	  18de	  eeuwse	  molens
Door	  de	  mens	  gemaakt	  NL	  landschap

Tabel	  5
Beoordeling	  van	  de	  ingreep	  op	  de	  site

Educatiegebouw

4	  (zeer	  groot)

3	  (groot)

2	  (m
atig)

1	  (gering)

0	  (neutraal)

1	  (gering)

2	  (m
atig)

3	  (groot)

4	  (zeer	  groot)

Integriteit
Ingenieus	  hydrologisch	  systeem
Ritme	  van	  18de	  eeuwse	  molens
Door	  de	  mens	  gemaakt	  NL	  landschap
Authenticiteit
Ingenieus	  hydrologisch	  systeem
Ritme	  van	  18de	  eeuwse	  molens
Door	  de	  mens	  gemaakt	  NL	  landschap

positief	  effect negatief	  effect

positief	  effect negatief	  effect
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Ritme van de 18e eeuwse molens
Er vinden geen veranderingen plaats ten aanzien van de waarachtigheid van het molengebied; wel is het 
door de hogere ligging zichtbaar vanuit het molengebied. Daartegenover staat dat het pad de bezoeker die 
via deze route aankomt een panorama op het molengebied biedt. Er treedt geen significante verandering 
op; het effect is neutraal (0).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Door de nieuwe verbindingen treedt er een kleine verandering in het landschap op  waar de kades de struc-
turerende elementen zijn. Wel respecteren de lijnen van het pad de loodrechte lijnen in het gebied, doordat 
ze hier parallel aan of dwars erop lopen Dit leidt tot een matig negatief effect (-2). Door het pad ontstaat 
een duidelijke en veilige toegang tot het gebied voor bezoekers die met de (water)bus arriveren. Door de 
tweede toegangsweg worden de bezoekers beter over het entreegebied verspreid en neemt de druk op de 
Middelkade als entreeroute tot het gebied af. Bovendien biedt het pad  vanaf de Lekdijk een panorama over 
het landschap van Kinderdijk, wat de beleving ten goede komt. Er is daardoor sprake van een gering positief 
effect (+1).

Totaal beoordeling A: herinrichting entreezone
Het totaalbeeld is dat er door de realisatie van de beoogde plannen zowel positieve als negatieve effec-
ten optreden. Deze variëren van matig negatief (-2) tot matig positief (+2). Zo leidt de herinrichting van de 
entreezone tot een aanzienlijk verbeterde ruimtelijke structuur en heeft dit een positief effect tot gevolg. 
De integritiet scoort over het algemeen gering tot matig negatief, omdat er daadwerkelijk veranderingen 
aan een aantal elementen van het Werelderfgoed plaatsvinden. Aan de andere kant hebben veel van de 
ontwikkelingen een gering tot matig positief effect op het onderdeel authenticiteit. Dit komt doordat de 
beleving van het Werelderfgoed voor de bezoeker aanzienlijk verbeterd.   De globale gemiddelde score van 
het entreegebied is neutraal tot gering negatief. 

Hierbij moet bedacht worden dat door herinrichting van de entreezone het aanzien, de toegankelijkheid, de 
voorzieningen en educatiemogelijkheden voor het werelderfgoed aanzienlijk worden verbeterd. Bovendien 
zal de bezoeker sneller geneigd zijn een toegangskaartje te kopen en/of van de aanzienlijk verbeterde 
horeca of winkel gebruik te maken. Hierdoor krijgt het werelderfgoed meer inkomsten, die structureel 
bijdragen aan de instandhouding van de site. Ook levert de herinrichting een positieve bijdrage aan het ma-
nagement van de toegenomen bezoekersaantallen (zie volgende paragraaf). De herinrichting is dus nood-
zakelijk voor de toekomstbestendigheid van het werelderfgoed. Dit neemt niet weg dat negatieve effecten 
zoveel mogelijk beperkt moeten worden en de positieve effecten zoveel mogelijk moeten. In hoofdstuk 7 zal 
gekeken worden of de negatieve effecten weggenomen of beperkt kunnen worden.

6.2 B: Management toename bezoekersaantallen

Logistieke maatregelen
Effecten van de maatregelen zelf
Het betreft hier de maatregelen die worden genomen om meer bezoekers via het water te laten komen. De 
ruimtelijke ingrepen die direct betrekking hebben op het Werelderfgoed zijn in de vorige paragraaf meege-
nomen. De maatregelen voor het bevorderen van het vervoer over water vinden buiten het Werelderfgoed 
plaats en hebben geen aantastingen tot gevolg; het systeem blijft compleet.

Toename bezoekersaantallen door verbeterde vervoersvoorzieningen
Het maximaal beheersbare bezoekersaantal in relatie tot de vervoersvoorzieningen is  1,3 miljoen bezoekers 
per jaar met een piekbelasting van 950 bezoekers per uur in het hoogseizoen.  Dit ligt onder de sitecapaci-
teit van 1.200 bezoekers per uur. Er worden dan ook  geen negatieve effecten verwacht.
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Toename voorzieningen en capaciteit
Entreezone
Door uitbreiding van de voorzieningen in  het entreegebied kan de toename van het aantal bezoekers gro-
tendeels in dit gebied worden opgevangen en neemt de bezoekersdruk met name hier toe en in mindere 
mate op het molengebied. Doordat een groot deel van de educatie en beleving van het Werelderfgoed in 
de entreezone plaatsvindt, kunnen zoveel mogelijk mensen een molen bezoeken zonder dat de maximale 
capaciteit van de bezoekmolens wordt overschreden. 

Tijdens het drukste uur worden in 2017 circa 390 bezoekers per uur verwacht en in 2025 circa 580 bezoe-
kers per uur. De site heeft door de toegenomen voorzieningen een capaciteit van 1200 per uur. Hierdoor 
kan de site de verwachte toename ruimschoots aan. Wel moeten er aanvullende maatregelen rondom 
visitormanagement worden genomen, om ervoor te zorgen dat de site waarheidsgetrouw en goed be-
leefbaar blijft. In hoofdstuk 7 worden nadere aanbevelingen gedaan die kunnen voorkomen dat er aan-
tastingen plaatsvinden. De effecten van de ruimtelijke maatregelen (bebouwing, etc) zijn reeds in deel A, 
Herinrichting entreezone beoordeeld.

Bezoekersmolens
Het bezoek aan een molen is een belangrijk onderdeel van de beleving van het Werelderfgoed. De capa-
citeit van de molens is circa 200 bezoekers per uur. De bezoekersmolens vormen  dan ook de beperkende 
factor in het bezoekersmanagement. Het visitormanagement dat erop gericht is om zoveel mogelijk bezoe-
kers een molen te laten beleven zonder dat de OUV wordt aangetast. Naast de hierboven genoemde herin-
richting van de entreezone waar bezoekers voor en na een bezoek aan de molen kunnen verblijven, kan de 
bezoekersdruk op de molens verder worden verlicht  door de opening van extra bezoekersmolens. In 2014 
is een extra molen geopend; in de toekomst wordt hier een derde aan toegevoegd. Door deze maatregelen 
worden geen negatieve effecten op de molens verwacht wanneer er een goed visitor management plaats-
vindt waarbij er niet meer bezoekers in een molen worden toegelaten dan het maximum dat per molen 
is bepaald (zie verder ook de aanbevelingen in hoofdstuk 7). Op die manier zijn zij voor een groot aantal 
bezoekers toegankelijk en beleefbaar. 

Vaarbewegingen
Er zullen meer vaarbewegingen plaatsvinden door een toename aan rondvaarten en vervoer over water. In 
het functioneren van het systeem treden hierdoor echter geen veranderingen op. De rondvaarten dragen 
bij aan de beleving van het  hydrologisch systeem en de andere kernkwaliteiten. Indien gewerkt wordt met 
stille, elektrische boten (zoals fluisterboten) zullen er geen significante effecten optreden ten aanzien van 
het Werelderfgoed.

Totaal
Het totaalbeeld is dat de site door de toename van het aantal voorzieningen de capaciteit heeft om de ver-
wachte bezoekersaantallen aan te kunnen en er geen significante effecten zullen zijn. Wel is de voorwaarde 
dat hierbij maatregelen worden genomen om eventuele negatieve effecten op de OUV te voorkomen. In het 
hoofdstuk oplossingsrichtingen worden hiervoor aanbevelingen gedaan.
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7 Oplossingen en aanbevelingen
In het voorgaande hoofdstuk is duidelijk geworden dat met de realisatie van de nieuwe elementen in de en-
treezone naast positieve ook negatieve effecten ontstaan. In dit hoofdstuk wordt onderzocht op welke wijze 
de negatieve effecten geminimaliseerd kunnen worden en de positieve verder kunnen worden versterkt 
(in de vorm van ontwerp aanbevelingen). In de Leidraad staat dat al het mogelijke moet worden gedaan 
om nadelige gevolgen voor de OUV en kernkwaliteiten te vermijden, te elimineren of te minimaliseren. In 
dit hoofdstuk wordt bekeken of de negatieve effecten vermeden, beperkt, opgevangen of gecompenseerd 
kunnen worden aan de hand van oplossingsrichtingen. UNESCO hanteert een gradatie in de aard van de 
maatregelen: 
• Voorkom negatieve effecten gedurende planning en ontwerp 
• Minimaliseer de impact door planning, ontwerp, condities of overeenkomsten 
• Verzacht de effecten op de site 
• Repareer of herstel het toekomstige effect 
• Compenseer de schade door andere grote baten/voordelen 
Ook kijken we of de positieve effecten nog tot een verdere verbetering kunnen leiden door eenvoudige 
planaanpassingen. Per element zijn er verschillende ‘knoppen’ waarmee de meest optimale situatie gerea-
liseerd kan worden en wellicht een minder groot negatief effect verkregen kan worden. Hierbij kan gedacht 
worden aan locatie, vormgeving, materialisatie, etc. Per element is een uitwerking van de oplossingsrichtin-
gen gegeven en is beoordeeld wat het effect is van de aanpassing op de OUV. Ook zijn per element aanbe-
velingen gedaan met het oog op de uitvoering. Voor het totaaloverzicht zijn ook de varianten benoemd die 
uiteindelijk niet realistisch zijn gebleken, bijvoorbeeld doordat zij door een gebrek aan ruimte of door de 
ontvlechting niet mogelijk zijn. Tot slot is per element de meest optimale oplossingsrichting beoordeeld. Dit 
is de variant waarbij alle genoemde oplossingsrichtingen die als beste zijn beoordeeld, worden gerealiseerd. 
Vervolgens zijn de effecten gescoord in de beoordelingstabel. Met een kruis is weergegeven of er een ver-
betering optreedt ten aanzien van het huidige voorstel.

A: Herinrichting entreezone
7.1 Algemene aanbevelingen
Benodigde capaciteit gebouwen
Het niet realiseren van één of meerdere gebouwen heeft een positief effect op de OUV. De grootte van dit 
effect is afhankelijk van welk gebouw wel of niet gerealiseerd wordt (zie de beoordelingstabellen.) Ook het 
compacter maken heeft een positief effect. Daarom is de benodigde capaciteit en het benodigde aantal 
gebouwen en oppervlakte om de bezoekers te kunnen ontvangen nader bekeken. Het verwachte bezoekers-
aantal in 2025 is op het drukste uur circa 580 bezoekers per uur.  De site zal door de toegenomen voorzie-
ningen een capaciteit van 1200 bezoekers per uur hebben. Hiervan hebben de gebouwen in de entreezone 
een totale capaciteit van 350 bezoekers. In deze HIA is er op basis van deze gegevens vanuit  gegaan dat de 
capaciteit van de nieuwbouw benodigd is om de bezoekers buiten het molengebied te kunnen opvangen en 
van educatie over het erfgoed te kunnen voorzien. 

Clusteren van functies
In het beoogde plan (0) zijn de functies verspreid over verschillende gebouwen. Hierdoor vindt spreiding 
van de bezoekers plaats, maar de hoeveelheid gebouwen heeft ook een aantasting van de groene kades en 
het open landschap tot gevolg. Ook leidt de hoeveelheid bebouwing af van de reeds aanwezige bebouwing 
behorend bij het watermanagementsysteem, waaronder de gemalen. Door de functies in een beperkter 
aantal gebouwen op te nemen vindt nog wel spreiding van bezoekers plaats, maar vind er minder aantas-
ting plaats (+). Door alle functies te bundelen in een gebouw wordt er slechts op een plaats bebouwing 
toegevoegd. Een groot nadeel  hiervan is dat er een aanzienlijke bebouwingsmassa nodig is om alle functies 
te kunnen onder brengen. Bovendien vindt er onvoldoende spreiding van bezoekers plaats (-).
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(a) Bezoekerscentrum; (b) Ontvangst; (c) Natuureducatie; (d) Educatie

Score van de oplossingsrichtingen tov het huidige voorstel

+ -

a

b

d

c

 A: FUNCTIES VERSPREID B: FUNCTIES IN 2 GELIJKE 
VOLUMES

C: FUNCTIES GEBUNDELD

0

Spreiding in losstaande gebouwen (huidig voorstel) 0
Spreiding, maar beperkter in beperkter aantal 
gebouwen

+

Clustering in een gebouw -
 

Aanbevelingen voor de nieuwe toevoegingen
De kern van het Werelderfgoed wordt gevormd door de elementen van het systeem: gemalen, molens, 
kades, boezems, enz. Door diverse vormen en materialen toe te passen (A) ontstaat een onrustig beeld. 
Bovendien wordt daardoor de aandacht van de gemalen afgeleid. Nieuwe toevoegingen moeten hieraan 
ondergeschikt zijn en het moet duidelijk zijn dat het om een nieuwe toevoeging gaat. Dit kan door:
• Door eenheid te brengen in de vorm en materialisatie (B), waarbij nieuwe toevoegingen in samenhang 

met elkaar zijn ontwerpen. Hierdoor ontstaat een ondergeschikte nieuwe tijdslaag en vallen de gemalen 
niet weg.

Tevens is het de aanbeveling om:
• De  maat en vorm van de nieuwe toevoegingen niet te laten overheersen op de bestaande bebouwing 

(in maatvoering, uitstraling, etc.); 
• Een ingetogen en niet-historiserende vormgeving toe te passen;
• Terughoudend materiaalgebruik en kleurgebruik toepassen, d.w.z. niet overheersend op de bestaande 

bebouwing.
• Terughoudend te zijn met versieringen / opsmuk.

Aanbevelingen voor de uitvoering
• Voer zoveel mogelijk werk uit tijdens het laagseizoen en zo min mogelijk tijdens het hoogseizoen;
• Zorg ervoor dat het Werelderfgoed ook tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk toegankelijk blijft;
• Er zal tijdens de aanleg tijdelijk sprake zijn van visuele en geluidseffecten. Probeer deze zoveel mogelijk 

te beperken/verzachten.
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7.2 A: Herinrichting Entreezone

Bezoekerscentrum
In het verleden zijn er al locatiestudies gedaan. Op basis daarvan is de huidige locatie van het bezoekerscen-
trum bepaald. Ook is door middel van een prijsvraag het ontwerp voor het bezoekerscentrum bepaald. Er 
heeft dus een zorgvuldige afweging plaatsgevonden. Voor deze HIA is met het oog op de OUV nog een keer 
kritisch naar de mogelijkheden gekeken.

Locatie
Ten opzichte van de huidige locatie (A) van het bezoekerscentrum is een aantal alternatieve locaties denk-
baar. Door het bezoekerscentrum elders te plaatsen / onder te brengen, bevindt het gebouw zich niet 
langer in (het zicht op) de Lage Boezem van de Overwaard en neemt het gebouw vanuit de entreezone niet 
het zicht op de molens van de Overwaard weg. 

Een eerste alternatief is een locatie aan de westzijde van de Middelkade (B). Door de ligging in de 
Lage Boezem van de Nederwaard ontstaat er echter een probleem voor het functioneren van het J.U. 
Smitgemaal. Deze ligging is daarom niet mogelijk en ook vanuit het oogpunt van de OUV (een werkend wa-
tersysteem) niet realiseerbaar (aangegeven met een X).

Door het bezoekerscentrum te bundelen met het ontvangstgebouw (C) is een dusdanig grote/hoge bebou-
wingsmassa vereist dat deze de Molenkade van de Overwaard aanzienlijk aantast.

Door het bezoekerscentrum buiten de grens van het Werelderfgoed te plaatsen (D), zijn er geen effecten op 
de OUV. Op korte afstand van de entreezone zijn er echter geen locaties buiten het Werelderfgoed aanwe-
zig, omdat hier onvoldoende ruimte beschikbaar is; hierdoor is deze variant niet realiseerbaar. 
Daarbij komt dat de plaatsing van het bezoekerscentrum buiten het Werelderfgoed uit oogpunt van bele-
ving en logistiek onwenselijk, omdat het zich dan op enige afstand van de site zelf bevindt en bezoekers een 
langere route moeten afleggen. 

Door het bezoekerscentrum in de bestaande bebouwing (de gemalen en overige gebouwen van het 
Waterschap) te realiseren (E) zijn eveneens geen effecten te verwachten. Hiervoor bieden de huidige ge-
bouwen echter onvoldoende capaciteit; zeker na de ontvlechting waarbij een groot gedeelte van het water-
schapsterrein niet langer meer voor bezoek toegankelijk zal zijn. Deze variant is dus niet realiseerbaar.

Een andere locatie is ten westen van gemaal Kok (F). Hier staat het gemaal echter in de werkzone van het 
gemaal  en dus in de zone die na de ontvlechting gebruikt wordt door het Waterschap. Hierdoor is deze 
variant niet realiseerbaar.
Daarnaast is deze variant onwenselijk, omdat het het gebouw in het zicht tussen boezem en de Lekdijk staat 
en hierdoor het zicht op onderdelen van de OUV beperkt (en vice versa).

De conclusie is dat de beoogde locatie in het huidige voorstel (A) het meest geschikt is.

Afmeting
In de maatvoering zijn twee oplossingsrichtingen denkbaar waarbij de massa van het gebouw afneemt:
• Kleiner oppervlak 
• Lager 
Om de gewenste functies en voorzieningen te kunnen huisvesten (waaronder twee filmzalen) is de huidige 
capaciteit echter noodzakelijk.  De conclusie is dat de huidige afmeting vereist is en dat kleinere afmetingen 
daarom niet in deze HIA als optimale oplossingsrichting worden meegenomen. 

Vormgeving:
Voor de vormgeving zijn twee varianten denkbaar:
• Aansluitend bij bestaande gebouwen en/of historiserend (-)
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Score van de oplossingsrichtingen tov het huidige voorstel

A: BEZOEKERSCENTRUM
HUIDIG VOORSTEL

D: BEZOEKERSCENTRUM BUITEN 
HET GEBIED

X

B: BEZOEKERSCENTRUM
ANDERE ZIJDE KADE

X

C: BEZOEKERSCENTRUM
GEBUNDELD MET ONTVANGST

-

E: BEZOEKERSCENTRUM
IN BESTAANDE BEBOUWING

X

F: BEZOEKERSCENTRUM NAAST 
KOKGEMAAL

X
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Score van de oplossingsrichtingen tov het huidige voorstel
• Verschillende kleuren van de gebouwen geven de diversiteit in vormgeving weer.
• De gelijke kleur (bruin) voor de nieuw toe te voegen laag geeft den eenheid in vormgeving weer.

• Door aan te sluiten bij de vormgeving van de huidige gebouwen of een historiserende vormgeving toe 
te passen, onderscheidt het gebouw zich niet als nieuw toegevoegd element.

• Moderne vormgeving (huidig voorstel, 0)
• Door een moderne vormgeving toe te passen, onderscheidt het gebouw zich van de gemalen en is het 

duidelijk dat het om een nieuw toegevoegd element gaat.
De conclusie is dat een moderne vormgeving  en daarmee het huidige voorstel het meest geschikt is.

Materialisatie:
• Transparant materiaalgebruik (huidig voorstel, 0)
• Door transparante materialen toe te passen (glas), oogt het gebouw minder groot en wordt door het 

gebouw zo min mogelijk zicht ontnomen, waardoor de relatie tussen boezem en kade zoveel mogelijk in 
tact blijft. Op deze manier gaat het gebouw optimaal in de omgeving op.

• Niet transparant / gebiedseigen materialen (-)
• Door het toepassen van niet transparante materialen (waaronder gebiedseigen materialen zoals hout) 

wordt de relatie tussen de boezem en de kade aanzienlijk minder inzichtelijk.

Het huidige ontwerp is gebaseerd op een transparante vormgeving en is het meest geschikt. Aandachtpunt 
hierbij is het vasthouden van de nu neergezette kwaliteitsambitie tot aan de realisatie. Zeker een dergelijke 
transparante vormgeving vraagt om een zorgvuldige detaillering en technische uitwerking, waarbij reke-
ning wordt gehouden met het toekomstige gebruik. Voorkomen moet worden dat de transparantie bij het 
gebruik afneemt.

Conclusie:
Een minder negatief effect is alleen te verkrijgen door het bezoekerscentrum buiten het Werelderfgoed te 
realiseren, niet te realiseren of de maatvoering aanzienlijk kleiner te maken. Dit is echter uit oogpunt van de 
beleving en toegankelijkheid van het werelderfgoed niet wenselijk. Het huidige voorstel is de meest optima-
le en realistische variant. De beoordeling blijft dus hetzelfde.  

A: VORM EN MATERIALISATIE 
DIVERS

B: VORM EN MATERIALISATIE 
 EENHEID 

+-
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Herinrichting Middelkade
Materiaalgebruik, uitstraling en uitvoering 
Voor de kade is een rustige uitstraling gewenst waarbij zo min mogelijk afleiding plaatsvindt ten opzichte 
van de kernkwaliteiten: de horizontale kades en boezem en de verticale molens en gemalen. Hoge elemen-
ten leiden af en doorbreken de zichtlijn. 

Het verkrijgen van een rustige uitstraling kan door:
• Een eenduidige en duurzame materialisatie toe te passen
• Gebruik te maken van een vormfamilie
• Materialen te gebruiken met een ingetogen en rustig karakter
• Geen hoge elementen (hekwerken, etc.) toe te passen
• De lengteas van de kade te benadrukken
• Gedekte tinten te gebruiken.

Conclusie:
De herinrichting op de Middelkade scoorde reeds een positief effect. Omdat er bij de beoordeling vanuit 
is gegaan dat het merendeel van bovenstaande aanbevelingen reeds onderdeel uitmaken van het huidige 
voorstel, treedt er geen significante verandering op. De beoordeling blijft hetzelfde.

Brug Middelkade – Molenkade Overwaard
In het verleden zijn er al locatiestudies voor de positie van de brug gedaan. Ook is door middel van een 
prijsvraag de locatie en vormgeving van de brug bepaald. Er heeft dus een zorgvuldige afweging plaatsge-
vonden. Voor deze HIA is met het oog op de OUV nog een keer kritisch naar de mogelijkheden gekeken.

Locatie
In het huidige voorstel (A) doorsnijdt de brug de Lage Boezem van de Overwaard, waardoor op meerdere 
kernkwaliteiten een negatief effect ontstaat.

Door de route te houden zoals deze in de huidige situatie is, treden er geen effecten op ten opzichte van de 
nulsituatie (B). Dit is echter geen optie, omdat dit voor de bedrijfsvoering van het waterschap en de veilig-
heid van de bezoekers geen geschikte route is (zie ontvlechting in hoofdstuk 6). 

Door de route via een brug voor de dam langs te laten lopen (C), wordt de Lage Boezem minder aangetast 
en volgt de brug de lijnen van de kades. Wel wordt het zicht op gemaal Kok en de dam verminderd en ont-
staat er geen logische looplijn.

Door de brug rechtstreeks vanaf het nieuw te realiseren bezoekerscentrum naar de westelijke ingang van 
het Wisboomgemaal te laten lopen (D), wordt een kleiner gedeelte van de Lage Boezem aangetast. Nadeel 
is dat het bezoekerscentrum en het Wisboomgemaal hierbij als het ware aan elkaar verbonden / vastge-
plakt worden. Hierdoor wordt de authenticiteit van het Wisboomgemaal aangetast.

Een andere mogelijkheid is om de bezoekers buitenom via de Lekdijk het water te laten oversteken (E). Dit 
betekent dat bezoekers een fors eind moeten omlopen. Bovendien is dit niet wenselijk vanuit het oogpunt 
van (verkeers-)veiligheid en niet realiseerbaar door de ontvlechting.

De conclusie is dat de huidige locatie de meest optimale variant is, omdat andere mogelijkheden afvallen, 
voornamelijk vanwege de ontvlechting waarbij het terrein van het waterschap niet langer toegankelijk zal 
zijn voor bezoekers.

Afmetingen:
De brug wordt bij voorkeur zo laag mogelijk boven het water gerealiseerd, waardoor de aantasting van het 
zicht over de boezem zo klein mogelijk is. Deze hoogte is afhankelijk van het maximale waterpeil dat wordt 
gehanteerd. De uiteindelijke hoogte van de brug wordt in overleg met het Waterschap bepaald. 
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Score van de oplossingsrichtingen tov het huidige voorstel

C: ROUTE VIA BRUG 
VOORLANGS

X

A: ROUTE HUIDIG VOORSTEL

D: ROUTE VIA BRUG

-

B: ROUTE LANGS 
KOKGEMAAL

X

E: ROUTE BUITENOM

X
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Vorm:
In het huidige voorstel (A) heeft de brug een vlakke vorm. Op die manier wordt het zicht zo min mogelijk 
doorsneden. Zowel bij een boogvorm (B) als bij een geknikte brug (C)  wordt het zicht meer aangetast. De 
conclusie is dat de huidige, vlakke vorm de meest optimale is.

Vormgeving omheining:
In het huidige voorstel (A) draagt de reling met de diagonale structuren in het midden van de brug de totale 
constructie. Hierdoor blijft het geheel laag en transparant. Aandachtpunt is de zorgvuldige uitwerking van 
de middenreling, zodat maximale transparantie wordt geborgd. Aan de buitenzijde van de brug zal nog een 
reling noodzakelijk zijn. Deze is momenteel nog niet vormgegeven, maar zal een transparant karakter krij-
gen. Door horizontale lijnen toe te passen wordt het zicht minder aangetast en ontstaat een rustig beeld (B). 
Verticale lijnen (C) zijn beter dan diagonale lijnen, maar leveren een grotere verstoring op dan horizontale 
lijnen. De conclusie is dat horizontale lijnen in de buitenste reling de meest transparante uitstraling heeft. 

-

-

+

-

0
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Uitstraling:
• Historiserend (-)
• Industrieel (0)
• Modern (+)
• In samenhang ontworpen met overige elementen (+)
De conclusie is dat een moderne vormgeving die in samenhang is ontworpen met de overige elementen die 
bij de herinrichting worden toegevoegd de meest optimale uitstraling opleveren.

Materialisatie en kleur
• Opvallend (-)
• Terughoudend (+)
De conclusie is dat een terughoudend materiaalgebruik en kleurgebruik het meest optimaal is.

Conclusie
Bij de meest optimale oplossingsrichting blijven de knoppen die het meest optimaliserende effect kunnen 
hebben, namelijk de locatie, hoogte en vorm hetzelfde. Wel zijn er aanbevelingen  voor de vormgeving van 
de buitenste reling, de uitstraling en de materialisatie en kleur toe te passen. 

Door toepassing van de aanbevelingen ten aanzien van de vormgeving, uitstraling, materialisatie en kleur 
wordt de negatieve effecten van de brug geminimaliseerd en de positieve effecte gemaximaliseerd. De 
score van de brug blijft gelijk aan de uitgangsituatie. 

Ontvangstgebouw
In het verleden zijn er al locatiestudies gedaan. Op basis daarvan is de huidige locatie van het ontvangstge-
bouw bepaald. Ook is door middel van een prijsvraag het ontwerp voor het gebouw bepaald. Er heeft dus 
een zorgvuldige afweging plaatsgevonden. Voor deze HIA is met het oog op de OUV nog een keer kritisch 
naar de mogelijkheden gekeken.

Locatie 
In het huidige voorstel (A) wordt het ontvangstgebouw op een gedeelte van de Molenkade Overwaard ge-
bouwd dat in de nulsituatie nog onbebouwd was.

Indien de functies van het ontvangstgebouw gebundeld worden in het bezoekerscentrum (B) moet de 
massa hiervan aanzienlijk toenemen. Dit is op deze plek niet wenselijk omdat de kade en boezem dan over 
een groter oppervlak wordt aangetast en de bouwhoogte toeneemt. 

Door het ontvangstgebouw tegen de Lekdijk (C) aan te plaatsen, vindt geen aantasting van de kades plaats. 
Wel wordt het gebouw hoger dan de dijk zelf, waardoor hier negatieve effecten optreden.

Indien het ontvangstgebouw (D) in bestaande bebouwing wordt ondergebracht treedt er geen verandering 
op ten opzichte van de nulsituatie. Deze optie is echter niet uitvoerbaar, vanwege de bedrijfsvoering van het 
waterschap en de ontvlechting.

Door het ontvangstgebouw buiten de grens van het Werelderfgoed te plaatsen (E), zijn er geen effecten op 
de OUV. Dit is echter niet realiseerbaar, omdat op korte afstand van de entreezone geen locaties buiten het 
Werelderfgoed aanwezig zijn. Bovendien is de plaatsing van de ontvangstruimte buiten het Werelderfgoed 
uit oogpunt van toegankelijkheid en logistiek onwenselijk, omdat de kaartverkoop voor bezoekers en de 
werkruimtes van de SWEK zich dan op enige afstand van de site zelf bevinden. 

De conclusie is dat de locatie in het huidige voorstel (A) de best mogelijke oplossingsrichting is.
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Afmeting
In de maatvoering zijn twee mogelijke oplossingsrichtingen denkbaar waarbij de massa van het gebouw 
afneemt:
• Kleiner oppervlak 
• Lager
Om de gewenste functies en voorzieningen te kunnen huisvesten is de huidige omvang noodzakelijk. De 
conclusie is dat de huidige afmeting vereist is en dat kleinere afmetingen daarom niet in deze HIA als opti-
male oplossingsrichting worden meegenomen. 

Vormgeving
• Historiserend (bijv. Exacte reconstructie van een werkschuur) (-)
• Moderne verwijzing naar een werkschuur (0)
• Aansluiting bij de architectuur van het bezoekerscentrum en de andere gebouwen (+)
• Verwijzing naar een werkschuur die wat betreft architectuur aansluit bij de overige gebouwen (+)
De conclusie is dat de vormgeving geoptimaliseerd kan worden door aan te sluiten bij de vormgeving van de 
overige elementen die worden toegevoegd.

Score van de oplossingsrichtingen tov het huidige voorstel

A: ONTVANGST 
HUIDIG VOORSTEL

B: ONTVANGST GEBUNDELD 
BEZOEKERSCENTRUM

C: ONTVANGST VOORZIJDE D: ONTVANGST IN BESTAANDE 
BEBOUWING

-

- X
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Conclusie en beoordeling van de meest optimale oplossingsrichting:
Aan de grote knoppen (locatie en afmeting) kan niet gedraaid worden. Alleen in de vormgeving is een ver-
betering mogelijk door deze te laten aansluiten bij de andere gebouwen. Dit heeft levert een verbetering op 
maar niet dusdanig groot dat de beoordeling verandert.

Educatiegebouw: hulpgemaal
Locatie
Omdat het gebouw hoofdzakelijk tot doel heeft om de oorspronkelijke locatie van het hulpgemaal dat hier 
eens gestaan zichtbaar en beleefbaar te maken, is een andere locatie niet van toepassing. 

Afmeting
Omdat het de bedoeling is dat de afmetingen van het gebouw weergeven hoe de afmetingen van het hulp-
gemaal zijn geweest, is een andere afmeting niet van toepassing.

Vormgeving/uitstraling
• Exacte reconstructie (--)
• Historiserend (-)
• Moderne verwijzing (0)
• Modern (0)
• Moderne verwijzing aansluitend bij vormgeving overige nieuwe gebouwen (+)

De conclusie is dat het belangrijk is dat uit de vormgeving en uitstraling blijkt dat het gebouw een nieuwe 
toevoeging is en dat er aansluiting gezocht wordt bij de vormgeving van de overige elementen die worden 
toegevoegd.

Conclusie en beoordeling van de meest optimale oplossingsrichting:
Aan de grote knoppen (locatie en afmeting) kan niet gedraaid worden, omdat anders het idee achter het 
gebouw (de locatie en werking van het hulpgemaal dat hier eens gestaan heeft toelichten) verdwijnt. In de 
vormgeving is wel een verbetering mogelijk door deze te laten aansluiten bij de andere elementen die toe-
gevoegd worden. Dit heeft levert een verbetering op ten aanzien van de authenticiteit, doordat de waarach-
tigheid toeneemt: het is duidelijker dat het om een nieuw toegevoegd gebouw gaat. 

Natuureducatie gebouw
Locatie
Dit gebouw is bedoelt om de natuurwaarden van de Hoge Boezem Overwaard te kunnen beleven. Dit maakt 
dat deze locatie, dicht bij de natuur, vanuit dat oogpunt het meest logische is. Naast natuureducatie is er 
ook ruimte om de werking van het werelderfoed Kinderdijk toe te lichten. Door de benodigde oppervlakte 
aan een ander gebouw, bijvoorbeeld het ontvangstgebouw te realiseren, blijft dit gedeelte van de kade on-
bebouwd en groen. De locatie sluit dan niet meer aan bij de doelstelling van het gebouw en wordt daarom 
als nietrealistisch beschouwd.

Afmeting
In de maatvoering zijn twee oplossingsrichtingen denkbaar waarbij het volume van het gebouw afneemt:
• Kleiner oppervlak 
• Lager 

Vormgeving
• Historiserend (-)
• Aansluitend bij de vormgeving van de overige nieuwe gebouwen (+)

Conclusie en beoordeling van de meest optimale oplossingsrichting:
Alleen in de vormgeving is een verbetering mogelijk door deze te laten aansluiten bij de andere gebouwen. 
Dit heeft levert een verbetering op maar niet dusdanig groot dat de beoordeling verandert.
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Herinrichting Molenkade
Entree Wisboomgemaal
Over de manier waarop de nieuwe entree van het Wisboomgemaal vormgegeven wordt, is op het moment 
van schrijven van dit rapport onvoldoende bekend om gedetailleerde oplossingsrichtingen aan te geven. 
Door de context van het gemaal en het gebouw zelf zoveel mogelijk in tact te houden, treden geen of zo 
min mogelijk negatieve effecten op.

Materiaalgebruik, uitstraling en uitvoering
Idem als ‘herinrichting Middelkade’. Voor de kade is een rustige uitstraling gewenst waarbij zo min mogelijk 
afleiding plaatsvindt ten opzichte van de kernkwaliteiten: de horizontale kades en boezem en de verticale 
molens en gemalen. Hoge elementen leiden af en doorbreken de zichtlijn.   

Het verkrijgen van een rustige uitstraling kan door:
• Een eenduidige en duurzame materialisatie toe te passen
• Gebruik te maken van een vormfamilie
• Materialen te gebruiken met een ingetogen en rustig karakter
• Geen hoge elementen (hekwerken, etc.) toe te passen
• De lengteas van de kade te benadrukken
• Gedekte tinten te gebruiken

Conclusie en beoordeling van de meest optimale oplossingsrichting:
Indien wordt gekozen voor een oplossingsvariant waarbij zowel de context van het Wisboomgemaal als het 
gebouw zelf onaangetast blijven, vallen de negatieve effecten ten aanzien van de integriteit als de authenti-
citeit van het watermanagementsysteem weg.

 

Toegangspad ontvangstgebouw - Lekdijk
Locatie
In het huidige voorstel (A) gaat de brug via de boezem. 

Bij optie B loopt de brug langs het Wisboomgemaal over het water om vervolgens ter hoogte van gemaal 
Kok met een loodrechte hoek richting de Lekdijk af te buigen. Hierdoor wordt het water over een behoorlij-
ke lengte bebouwd en minder zichtbaar. Door de nieuwe brug wordt het Wisboomgemaal visueel losgeknipt 
van de watergang, waardoor de leesbaarheid van de werking van het systeem in grote mate wordt aan-
getast. Ook ontneemt de brug het vrije zicht over het water naar het Wisboomgemaal, de setting van het 
gemaal wordt aangetast. Daarnaast gaat het scherpe onderscheid tussen de kade en open water door de 
brug verloren. Wel kan vanaf de brug het Wisboomgemaal van dichtbij worden bekeken. Optie B heeft een 
negatief effect op de kernkwaliteiten van het Werelderfgoed.

Route C buigt het pad direct in oostelijke richting. Ook hier ligt een gedeelte van het pad in het water. Er 
ontstaan meerdere haakse bochten, waardoor het lijnenspel minder duidelijk aansluit bij dat van het erf-
goed en het nieuwe ontwerp van de entreezone. Ook hier wordt het water voor een groot deel overbouwd. 

Herbeoordeling	van	de	ingreep	op	de	site

Herinrichting	Molenkade

4	(zeer	groot)

3	(groot)

2	(m
atig)

1	(gering)

0	(neutraal)

1	(gering)

2	(m
atig)

3	(groot)

4	(zeer	groot)

Integriteit
Ingenieus	hydrologisch	systeem
Ritme	van	18de	eeuwse	molens
Door	de	mens	gemaakt	NL	landschap
Authenticiteit
Ingenieus	hydrologisch	systeem
Ritme	van	18de	eeuwse	molens
Door	de	mens	gemaakt	NL	landschap

positief	effect negatief	effect
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Score van de oplossingsrichtingen tov het huidige voorstel

A: ROUTE HUIDIG VOORSTEL B: ROUTE

-

C: ROUTE

-

D: ROUTE

--

E: ROUTE 

X

F: ROUTE

--
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Ten opzichte van optie B is de aantasting van de werking van het Wisboomgemaal minder. Deze optie scoort 
ten opzichte van optie B iets beter.

Bij route D loopt het pad in een strakke lijn richting de Lekdijk. Hierdoor ontstaat een logische verbinding, 
maar wordt het water over een aanzienlijke lengte overbouwd door de brug. Ook hier wordt (net als bij 
optie B) door de nieuwe brug het Wisboomgemaal visueel losgeknipt van de watergang, waardoor de 
leesbaarheid van de werking van het systeem in grote mate wordt aangetast. Ook hierbij gaat het scherpe 
onderscheid tussen de kade en het open water verloren en is de loop van de watergangen minder goed 
leesbaar. Optie D scoort vrijwel gelijk aan optie B.

Bij E loopt de route over het terrein van het waterschap. Dit heeft geen effect op het Werelderfgoed. Deze 
route is echter niet reëel vanuit de noodzaak van de bedrijfsvoering van het waterschap en de daarmee 
samenhangende wens tot ontvlechting. Deze optie is verder niet meegenomen bij de beoordeling.

Bij optie F loopt de brug via de kortste weg, diagonaal over het water. Dit levert een sterke afwijking op van 
de bestaande noord-zuid lijnen in het gebied en betekend een grote aantasting van de kernkwaliteiten van 
het Werelderfgoed

De conclusie is dat het huidige voorstel (A) het meest positief is. Daarin zorgt het pad voor een heldere lijn 
vanaf de nieuw aan te leggen brug. De lijnen van het pad passen bij de loodrechte lijnen in het gebied. Het 
aantal nieuwe lijnen en kruisingen is minimaal. Doordat het pad de watergangen dwars oversteekt, worden 
de deze minder aangetast dan bij route B, C en D. Ook blijven de watergangen beter leesbaar. 
Route B en D betekenen dat het Wisboomgemaal visueel losgeknipt wordt van de watergang, waardoor 
wordt de leesbaarheid van de werking van het systeem in grote mate wordt aangetast.

Hoogte, vorm, vormgeving, uitstraling materiaal en kleur:
Passend bij de huisstijl van Kinderdijk en een vormfamilie met de brug Middelkade - Molenkade Overwaard, 
zodat de brug als nieuwe element herkenbaar is maar ingetogen wordt ingepast.

Conclusie:
De route in het huidige voorstel (A) is het meest positief; er zijn geen realiseerbare varianten denkbaar die 
beter scoren. In de vormgeving is een verbetering mogelijk door het ontwerp als vormfamilie te laten aan-
sluiten bij de andere brug en de nieuw toe te voegen elementen. 

In de begeleidingsgroep van februari 2016 is aangekondigd dat vanwege de aanwezige natuurwaarden ge-
kozen gaat worden voor route C.

Totaal oplossingsrichtingen A: Herinrichting entreezone
Door de aanbevelingen toe te passen kunnen de negatieve effecten in meerdere of in mindere mate worden 
verminderd. Grote knoppen waar aan gedraaid zijn worden zijn het aantal gebouwen, clustering van func-
ties, de locatie van de nieuw te realiseren elementen en de afmetingen. Doordat het vaak niet mogelijk is 
om aan de grote knoppen te draaien, treden erbij de toepassing van de oplossingsrichtingen slechts op een 
beperkt aantal onderdelen aanzienlijke verbeteringen op (zoals bij de herinrichting van de Molenkade). Met 
kleine knoppen kunnen echter wel positieve effecten gegenereerd worden. 
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7.3 B: Management toename bezoekersaantallen
Uit de gegevens van het rapport ‘ Aanpak visitormanagement Werelderfgoed Kinderdijk’ is gebleken dat de 
verwachte toename van de bezoekersaantallen in de nieuwe situatie geen negatief effect heeft op de OUV, 
omdat deze de capaciteit van de site niet zal overschrijden. Hierbij is ervan uitgegaan dat er voldoende toe-
reikende maatregelen worden genomen om negatieve effecten op de OUV te voorkomen. De aanbevolen 
maatregelen uit dit rapport zijn in hoofdstuk 5 opgenomen.
Hieronder zijn enkele aanvullende aanbevelingen opgenomen die gedurende het opstellen van deze HIA 
naar voren zijn gekomen.

Belangrijk is om het interne visitormanagement nader uit te werken en concrete maatregelen op de site zelf 
te treffen. Indien te veel bezoekers tegelijkertijd de site bezoeken, zal de waarachtigheid van de site hier-
onder lijden en is het karakter minder goed beleefbaar. Ten alle tijden moet voorkomen worden dat er een 
blijvende aantasting van de OUV plaatsvindt door een te hoge bezoekersdruk. 

Met name bij de kwetsbaardere onderdelen zoals de molens en de kades moet een te hoge bezoekersdruk 
voorkomen worden. Door de uitbreiding van de voorzieningen in het entreegebied kan een groot deel van 
de bezoekers daar opgevangen worden en ontstaat er minder druk op het Molengebied. Daarnaast is het 
aan te bevelen om  actief ‘visitor management’ op de site zelf toe te passen. Zo kan bijvoorbeeld een maxi-
mum bezoektijd en bezoekersaantal per molen gehanteerd worden. Ook kan een maximum gesteld worden 
aan het aantal evenementen en arrangementen dat per uur plaats kan vinden.  
 
Extra bezoekcapaciteit van de molens voorkomt dat bezoekers huiswaarts keren zonder in de gelegenheid te 
zijn geweest om een molen te bezoeken. Bij het openen van extra bezoekersmolens moet het behoud van 
de OUV echter gegarandeerd zijn. Bovendien is het voor de authenticiteit van het Werelderfgoed belangrijk 
dat er een evenwicht blijft bestaan tussen het aantal molens dat nog op de traditionele manier in gebruik is 
door een molenaar en het aantal molens dat een nieuwe functie als bezoekmolen krijgt.
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BLOK 3 NATUUROPGAVE
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8 Natuuropgave
8.1 Natura 2000
De boezems van Kinderdijk en delen van de aangrenzende polders zijn vanwege hun hoge natuurwaar-
den aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gebied omvat de hoge boezems van de Nederwaard, de 
Overwaard en Nieuw-Lekkerland alsmede delen van de aangrenzende polders Blokweer en Nieuw-
Lekkerland. De boezems bestaan uit open water, riet- en zeggemoerassen, ruigten, grienden, struwelen 
en boezemkaden. De polders bestaan uit wei- en hooilanden, doorsneden door sloten. De actuele natuur-
waarden hangen sterk samen met, dan wel komen voort uit het eeuwenlang waterstaatkundig beheer. 
Het Natura-2000 gebied heeft een totale oppervlakte van 331 ha.

Het definitieve beheerplan bijzondere natuurwaarden Boezems Kinderdijk (juni 2015) geeft een beschrij-
ving van de natuurwaarden van de boezem en de polders. De aanwijzing houdt in dat voor het gebied 
doelen zijn geformuleerd, wat betreft instandhouding en uitbreiding, voor de zeven zogenaamde ‘kwalifi-
cerende’ vogelsoorten: snor, purperreiger, porseleinhoen, zwarte stern, krakeend, smient en slobeend. In 
de huidige situatie bestaan voor drie van deze soorten (purperreiger, zwarte stern en porseleinhoen) knel-
punten die het halen van de doelstelling mogelijk in de weg staan. In het beheerplan wordt daarom onder 
andere ingegaan op de vraag: wat moet er op welke plek in het gebied en op welke wijze gedaan worden 
om realisatie van de doelen te halen. Het gaat hierbij om de zogenaamde instandhoudingsmaatregelen. 
Tevens wordt bepaald welke huidige vormen van gebruik in het beheerplan kunnen worden opgeno-
men als voor de natuur niet-storende activiteiten, die zonder een (Natuurbeschermingswet)vergunning 
kunnen blijven plaatsvinden.

In het beheerplan worden diverse inrichtingsmaatregelen onderscheiden, alleen de maatregelen met een 
mogelijk effect op de OUV zijn in de HIA meegenomen. De maatregelen zijn in deze HIA ingedeeld naar 
de plek binnen het Werelderfgoed waar ze voorkomen: de boezems of de polders. Voor de Hoge Boezem 
van de Overwaard is in januari 2015 een inrichtingsplan gemaakt: Inrichtingsplan Hoge Boezem van de 
Overwaard (Waterschap Rivierenland, januari 2015, opgesteld door RHDHV). Vervolgens zijn de maat-
regelen verder uitgewerkt in het plan: Inrichting luwtestructuur en verondieping van de plas in de Hoge 
Boezem van de Overwaard (december 2015). In de HIA zijn de maatregelen uit dit laatste plan voor de in-
richting beoordeeld. De beoogde maatregelen in de polders moeten nog nader worden uitgewerkt in een 
inrichtingsplan, daarom zijn de opgaven voor de polders op hoofdlijnen beschreven en is vervolgens een 
inschatting van de effecten op de OUV gemaakt. Maatregelen die niet zijn meegenomen zijn bijvoorbeeld 
het verbeteren van de waterkwaliteit en het periodiek maaien van overjarig riet.

3. NATURA 2000

vogelrichtlijngebied

beschermd natuurmonument en vogelrichtlijngebied

Natura 2000 gebied
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8.2 Maatregelen Hoge Boezem van de Overwaard
Centraal staat het beschermen van de bestaande rietlanden en het uitbreiden van rietlanden van de Hoge 
Boezem van de Overwaard. Het inrichtingsplan (januari, 2015) gaat uit van een afwisseling van rietlanden 
doorsneden met sloten. Vanuit het landschappelijk kader is het uitgangspunt dat de Hoge Boezems met 
de omliggende kaden herkenbaar blijven als onderdeel van het watersysteem. De deelgebieden met open 
water en kleinschalige rietlanden dat in de loop der jaren vanaf de inzet van beide boezems is ontstaan, blijft 
zichtbaar. De richting van de middeleeuwse verkavelingsstructuur en kaden is herkenbaar in de rietlanden, 
waardoor een relatie met de omliggende polders wordt gelegd. Het overjarig riet bestaat voor het grootste 
deel uit inundatieriet dat vanaf het najaar in het water staat en gedurende de zomer droogvalt. Hierdoor 
wordt broed- en foerageer- en rustgebied toegevoegd voor de moeras- en watervogels waarvoor de Boezems 
Kinderdijk belangrijk zijn. Langs de buitenranden en de kaden liggen zones die dieper zijn en altijd onder 
water liggen met waterriet (0,3 – 1 m waterdiepte). Deze zone met waterriet biedt als foerageergebied een 
goede aanvulling op het inundatieriet en beperkt tegelijk de toegankelijkheid van het gebied voor vossen 
vanaf de kade. Door de inundatie wordt verruiging en grootschalige opslag van wilg beperkt. Incidentele 
opslag van wilg past binnen het landschappelijk beeld en heeft een toegevoegde waarde voor de moeras-
vogels. De (randen van de) sloten hebben flauwe oevers, zodat er weer omstandigheden ontstaan voor de 
ontwikkeling van waterplanten. Daarnaast zijn de diepere zones binnen het rietland geschikt voor de ontwik-
keling van waterplanten na het bezinken van de bodem uit het Achterwaterschap. De verondieping sluit aan 
bij de kade. Dit zorgt voor extra bescherming van de kaden en beperkt de noodzaak tot constructies om de 
grond vast te houden.

Er zijn twee ontwerpeisen ten aanzien van cultuurhistorie, archeologie en ruimtelijke kwaliteit  geformuleerd. 
Ten eerste het behouden en versterken van de zichtlijnen van en naar het complex Kinderdijk door het bewa-
ren van de openheid in het gebied. Ten tweede het in stand houden van de samenhang tussen alle onderdelen 
van het ensemble van poldergrenzen, kavelstructuur, boezems, waterlopen, molens en hun molenbiotoop. 

Ook is er een landschappelijk kader opgesteld. Hierin staan de volgende punten:
• Aandacht voor het beheer, voorkomen moet worden dat er teveel wilgstruweel opkomt die daarmee de 

openheid aantasten. Plaatselijk een doorgeschoten wilg is geen probleem. 
• Instandhouden molenbiotoop. Conform beleid mag hier binnen een straal van 100 m geen opgaande be-

planting aanwezig zijn. En binnen een straal van 100 tot 400 m geen beplanting die hoger is dan 1/100ste 
van de afstand tussen beplanting en molen. Dit betekent dat opgaande beplanting niet hoger mag zijn 
dan 4 m.

• Hoge Boezem van de Overwaard herkenbaar houden als onderdeel van het watersysteem door:
 - Boezemkade blijft ruimtelijk de doorgaande structuur
 - Eventuele luwtemaatregelen zijn minimaal zichtbaar, of ogen als de aansluitende rietvelden
 - Volg de middeleeuwse verkavelingsstructuur, de richting is herkenbaar in de kade en de omliggende 

Polders
• Aandachtspunt vanuit de geschiedenis is de rol van de huidige waterplas in de Hoge Boezem van de 

Overwaard. Dit deel is sinds het midden van de 19e eeuw onderdeel van de Hoge Boezem van de 
Overwaard in de tijd dat de gemalen geplaatst werden. Daarvoor was het een bedijkt stuk weiland waar 
in geval van nood water werd ingelaten.

Voor de Overwaard zijn de maatregelen nader uitgewerkt in het plan: Inrichting luwtestructuur en verondie-
ping van de plas in de Hoge Boezem van de Overwaard (december 2015). De maatregelen met een ruimtelijk 
impact en mogelijk effect op de OUV zijn meegenomen, het betreft:
• Aanleg luwtestructuur (aanleg (tijdelijke) scheidingsdam in Hoge Boezem);
• het verondiepen van de plas in de Hoge Boezem met grond (veen en zand) die vrijkomt bij de verdieping 

van het Achterwaterschap;
• de natuurlijke inrichting van het gebied (aanleg en herstel rietland).

De luwtestructuur op de locatie van de verdwenen kade is herkenbaar door de langgerekte lijnelement van 
de dubbele palenrij met gordingen. De hart-op-hart afstand tussen de palenrij bedraagt 2,5 m. De kruin wordt 
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tot NAP +0,50 m uitgevoerd en wordt omzoomd door gordingen van verduurzaamd hout. Riet en andere be-
planting kan zorgen voor een groene kade. Door de uitvoering in de vorm van een dubbele palenrij met doek 
kan een strak lijnelement worden gerealiseerd, wat aansluit op de reeds bestaande kadestructuur. 

Het grondlichaam wordt afgescheiden van de rest van de plas door het toepassen van een dubbele palenrij. 
Tijdens de periode dat bodemmateriaal wordt ingebracht, is het oostelijke deel van de Hoge Boezem van de 
Overwaard letterlijk afgeschermd van het westelijke deel van de plas. Dit scherm dat wordt bevestigd aan 
palen is waterdoorlatend, maar laat geen bodemmateriaal of slib door. Na afloop van de werkzaamheden 
worden de schermen verwijderd en ontstaat er weer een open verbinding tussen het westelijke en oostelijke 
deel van de Hoge Boezem van de Overwaard. 

Het middeleeuwse verkavelingspatroon is zichtbaar door de structuur van de aangebrachte watergangen in 
het grondlichaam. Aanleg van de doodlopende watergangen vindt plaats nadat de grond is geconsolideerd en 
het riet is aangeslagen. Hierdoor ontstaat een diversiteit binnen het habitat van riet en toegankelijkheid voor 
andere diersoorten die het water nodig hebben om dieper in de rietvelden door te dringen. De watergangen 
hebben een breedte van maximaal 10 m tussen het riet, waarbij de bodembreedte maximaal 3 m bedraagt, 
een diepte van minimaal 1,0 m met flauw opgaande oevers. 

Streefbeeld eindsituatie Hoge Boezem van de Overwaard, Grondmij, 10 december 2015 (gebaseerd op oor-
spronkelijke inrichtingsplan van januari 2015)
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In de eindsituatie is de volgende situatie gerealiseerd:
• Aan de westzijde is een luwtestructuur aangebracht; 
• aan de westzijde is een grondlichaam aangebracht achter een scherm (ten behoeve van grondopsluiting 

en rietontwikkeling). Rond deze zone bevindt zich breed open water dat tot doel heeft het gebied af te 
scheiden voor betreding;

• in dit grondlichaam zijn waterpartijen aangebracht in dezelfde richting als de middeleeuwse verkaveling. 
Hiermee wordt de relatie met de omliggende polders gelegd en de oorsprong van de uitbreiding op pol-
derland inzichtelijk gemaakt;

• de luwtestructuur is in de eindsituatie aan de noord- en zuidzijde open en staat in direct contact met de 
rest van de Hoge Boezem van de Overwaard;

• op de aangebrachte grond heeft zich in de eindsituatie riet ontwikkeld;
• op waterrijke overgangen is ruimte voor andere vegetatie zoals gele plomp en krabbenscheer;
• de schermen rond het grondlichaam verliezen geleidelijk hun functie, waardoor de oevers functioneren 

als een natuurvriendelijke oever, met een geleidelijke overgang tussen land en water;
• van de circa 35 ha omvang van de plas zal maximaal 20 ha door inbreng van grond worden omgevormd. 
De aanleg en het herstel van de rietlanden wordt gefaseerd aangepakt. De globale doorlooptijd is minimaal 
zes jaar met een uitloop van vier jaar, aangezien het consolidatieproces en het aanslaan van riet meer tijd 
kan vergen. Om verder afslag van rietgorzen voorkomen en nieuwe aangroei stimuleren is het bovendien van 
belang in het peilbeheer de pieken uit te dempen. De aanpassingen in het peilbeheer hebben geen negatief 
effect op het watermanagementsysteem en het functioneren van de molens. 

Beoordeling

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Het hydrologisch systeem blijft compleet en intact. Het effect is neutraal (0).

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er vinden geen veranderingen plaats ten aanzien van het ritme van de 18e eeuwse molens. Het effect is neu-
traal (0).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Door de maatregelen wordt een deel van de verloren rietlanden van de hoge boezem hersteld. Het effect is 
gering positief (+1).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Het hydrologisch systeem blijft compleet en intact. Het effect is neutraal (0).

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er vinden geen veranderingen plaats ten aanzien van de leesbaarheid en beleving van het ritme van de 18e 
eeuwse molens. Het effect is neutraal (0).

Beoordeling	van	de	ingreep	op	de	site

Maatregelen	Hoge	Boezem	Overwaard

4	(zeer	groot)

3	(groot)

2	(m
atig)

1	(gering)

0	(neutraal)

1	(gering)

2	(m
atig)

3	(groot)

4	(zeer	groot)

Integriteit
Ingenieus	hydrologisch	systeem
Ritme	van	18de	eeuwse	molens
Door	de	mens	gemaakt	NL	landschap
Authenticiteit
Ingenieus	hydrologisch	systeem
Ritme	van	18de	eeuwse	molens
Door	de	mens	gemaakt	NL	landschap

positief	effect negatief	effect
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Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Oorspronkelijk waren hier rietlanden aanwezig. Door deze maatregel zullen deze weer worden hersteld en 
het systeem van boezems en polders wordt weer beter beleefbaar. Het effect is gering positief (+1).
Er zijn tijdens de aanleg mogelijk tijdelijk wat visuele effecten en geluidseffecten. De dam zal bestaan uit een 
dubbele houten palenrij die op de duur zal verdwijnen. Het rietland zal in het begin worden afgerasterd met 
kippengaas als beheersmaatregel tegen ganzenvraat; dit ziet er de eerste tijd niet fraai uit.

De realisatie van rietlanden binnen het inrichtingsplan voor het Hoge Boezem vindt plaats in samenhang met 
andere deelprojecten van het waterschap (onder andere de kadeversterking). Door de projecten integraal uit 
te voeren is het mogelijk om synergie te realiseren. 

8.3 Maatregelen Polders
Het beheerplan (juni 2015) geeft een beschrijving van de natuurwaarden de polders. Voor de beoogde maat-
regelen in de polders is nog geen inrichtingsplan. Het beheerplan vormt de uitgangsituatie van de beschrij-
ving van de maatregelen, de globale beoordeling en de aanbevelingen. De maatregelen betreffen een twee 
natuurblokken met pioniermoeras en kruiden- en faunarijk grasland met brede plas-drasoevers met eigen 
peil.

Omschrijving maatregelen
Natuurblok in de polder Nieuw-Lekkerland
Het plan is om in de polder Nieuw-Lekkerland een natuurblok te realiseren, bestaande uit pioniermoeras en 
kruiden- en faunarijk grasland met brede plas-drasoevers. Het gaat hierbij om de percelen van Waterschap 
Rivierenland en BBL/provincie Zuid-Holland en eventueel die van Oasen. Het natuurblok krijgt gedurende 
de najaars- tot vroege voorjaarsperiode een eigen peil. Op twee locaties wordt een schotbalk (of stuw) in 
de sloten geplaatst zodat de percelen gescheiden worden van de rest van het oppervlaktewatersysteem. 
Noord-zuid lopende sloten binnen de percelen worden aan de noordzijde afgedamd. Hierdoor is het mogelijk 
om binnen het natuurblok ten zuiden van de doorvoersloot een hoger peil te realiseren ten behoeve van het 
vasthouden van neerslag en afgestemd op de noodzakelijke inundatie voor pioniermoeras en hoge grondwa-
terstanden in het kruiden- en faunarijke grasland. Richting de zomerperiode worden de schotten gestreken 
en wordt het peil weer gekoppeld aan dat in de rest van de polder waardoor vissen kunnen intrekken.

In het inrichtingsplan zullen de precieze inrichtingsmaatregelen, zoals de hoogte van het winter- en vroege 
voorjaarspeil, de breedte van de plas-drasoevers e.d., opgenomen worden. Het in beeld brengen van even-
tuele effecten van peilopzet op de omgeving en de OUV vormt onderdeel van het inrichtingsplan, evenals de 
maatregelen die nodigzijn om de eventuele overlast weg te nemen. Tevens zal een hydrologisch onderzoek 
naar de effecten op de omgeving van het voorziene hogere winterpeil worden uitgevoerd en worden de te 
nemen maatregelen om eventuele nadelige effecten elders te voorkomen onderzocht. Op het kaartbeeld is 
het natuurblok weergegeven. De locatie van de inrichtingsmaatregelen is indicatief. 

Natuurblok in de polder Blokweer
Ook in de polder Blokweer wordt de ontwikkeling van pioniermoeras en kruiden- en faunarijk grasland met 
brede plas-drasoevers voorzien. Er wordt ingezet op een zo groot mogelijk aaneengesloten natuurblok door 
rondom het zoekgebied zoals dat is aangegeven in het beheerplan. Dit wordt gedaan door ruilen, verwerven 
en/of (aanvullend) particulier natuurbeheer om tot een robuust aaneengesloten natuurblok te komen.

De sterk lineaire strokenverkaveling en de openheid van het gebied blijven behouden. Het pioniermoeras 
wordt bij voorkeur gerealiseerd op het noordelijke deel van de percelen die liggen langs het Achterwaterschap. 
Het zuidelijke, tegen de bebouwing aan gelegen deel wordt ingericht als kruiden- en faunarijk grasland met 
brede, flauwe slootoevers. Op een deel van noordelijke percelen van Staatsbosbeheer is ontwikkeling richting 
kruidenrijk grasland reeds in volle gang. Deze percelen zullen niet worden omgevormd naar pioniermoeras.

Het natuurblok wordt hydrologisch geïsoleerd van de rest van Polder Blokweer en krijgt een eigen peil dat 
gestuurd kan worden door middel van een stuw en – indien nodig – een inlaat. Op deze manier kan er een 
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Natuurblok polder Nieuwe Lekkerland (beheerplan, juni 2015)

Natuurblok plder Blokweer (beheerplan, juni 2015)
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flexibel peil worden ingesteld dat optimaal gericht is op de gewenste beheertypen. Isolatie (en daarmee 
vasthouden van gebiedseigen water) is daarnaast noodzakelijk om een goede waterkwaliteit te realiseren. 
Middels isolatie wordt ook voorkomen dat, zoals het geval is in de huidige situatie, veel boezemwater van een 
minder goede kwaliteit moet worden ingelaten voor handhaving van het peil. Dit komt omdat de Blokkerse 
Wipmolen nu water uit de polder maalt, wat cultuurhistorisch - een werkende molen binnen het werelderf-
goed- natuurlijk van belang is. Isolatie van een natuurblok maakt ook peilhandhaving ten behoeve van de 
andere functies in de rest van de polder eenvoudiger. Binnen het natuurblok wordt het bestaande slotensys-
teem zodanig aangevuld dat de sloten met elkaar in verbinding staan. Mocht een hydrologische inrichting 
zoals hier beschreven niet mogelijk zijn, dan kan worden teruggevallen op een inrichting zoals voorzien voor 
het natuurblok in Polder Nieuw-Lekkerland.

In het beheerplan is opgenomen dat de Provincie Zuid-Holland het initiatief neemt om met de uiteindelij-
ke grondeigenaren (waaronder in ieder geval Staatsbosbeheer) en/of beheerders en in overleg met andere 
overheden, belanghebbenden en betrokkenen bij het gebied tot een inrichtingsplan te komen, waarin ook 
afspraken worden gemaakt over het te voeren beheer. Onderdeel hiervan is het invoeren van een flexibel 
peil(beheer) en onderzoek naar de eventuele effecten/overlast op de omgeving hiervan en hoe dit te voorko-
men. De status van Werelderfgoed met de bijbehorende OUV wordt hierbij uitdrukkelijk betrokken. 

Er is een mogelijke spanning tussen cultuurhistorie en natuurdoelen voor de instandhoudingsmaatregelen 
waarbij pioniermoeras wordt aangelegd in Polder Nieuw-Lekkerland en in Polder Blokweer. Vanuit cultuurhis-
torie mogen namelijk noch de poldergrenzen, noch de kavelstructuur, noch de openheid worden aangetast. 
De huidige polderstructuur is onderdeel is van de OUV.  Pioniermoeras is een relatief open vegetatie met 
relatief lage begroeiing van ruigte- en zeggenvegetaties en verschilt daarmee qua beeld wel duidelijk van 
dat van de hoog opgaande rietmoerassen in beide Hoge Boezems. Dichtgroeien met opgaande begroeiing 
van het pioniermoeras is vanuit het ecologisch functioneren ervan ook ongewenst en zal middels inrichting 
en beheer worden voorkomen. Bij het opstellen van de inrichtingsplannen voor de natuurblokken binnen 
Polder Blokweer en Polder Nieuw-Lekkerland zal zorgvuldig rekening worden gehouden met de  OUV van 
het Werelderfgoed. Daarom zullen de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, bureau Cultuur en Vrije Tijd van 
de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed betrokken worden bij het opstellen van de inrich-
tingsplannen.  Op het kaartbeeld is het natuurblok weergegeven. De locatie van de inrichtingsmaatregelen is 
indicatief. 

Referentie kruiden- en faunarijk grasland Referentie pionietmoeras

8.4  Inschatting van de effecten
De inrichting van de natuurblokken is nog niet vastgelegd. Dit is de reden dat in de HIA een inschatting is ge-
geven van het effect per maatregel op de OUV. Op basis van deze inschatting zijn een aantal aanbevelingen 
gegeven voor de verdere uitwerkingen van de maatregelen in het inrichtingsplan.
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Kruiden- en faunarijk grasland
Oorspronkelijk waren er soortenrijke graslanden aanwezig dus dit past binnen het Werelderfgoed. Het aan-
leggen van kruiden- en faunarijk grasland heeft geen verandering in de gaafheid van het landschap tot gevolg 
indien dit goed beheerd wordt: het grasland moet grasland blijven en niet overgaan in hogere of andersoor-
tige begroeiing.
Verwacht effect (inschatting o.b.v. beheerplan) op OUV: Effect (0/+)

Pioniermoeras
Door het aanleggen van moeras in plaats van grasland vindt een verandering plaats ten opzichte van de inte-
griteit en authenticiteit van de polders en dit heeft een negatief effect tot gevolg.
De aanleg van pioniermoeras betekent een aantasting in het onderscheid tussen de (natte) boezems (rietland) 
en de polders (grasland). Hierdoor neemt de herkenbaarheid en de leesbaarheid van de polder af. Daarnaast 
verandert de functie: van oudsher hebben de polders  een agrarische functie; nu krijgt een gedeelte van de 
polder een natuurfunctie en daarmee een ‘natuurlijk’ karakter. Ook hierdoor neemt een kenmerkend ver-
schil tussen polder en boezem af. Het winterbeeld (nat) heeft een negatiever effect dan het zomerbeeld.  De 
grootte van het effect is afhankelijk van de hoeveelheid moeras die gerealiseerd wordt en de manier waarop 
die gerealiseerd wordt.
Verwacht effect (inschatting o.b.v. beheerplan) op OUV: Effect (- -)

Realisatie van eigen peil natuurblok en flexibel peil(beheer)
Uitgangspunt in deze HIA is dat het hydrologisch systeem in tact blijft en dat de Blokweerse molen kan blijven 
functioneren. Wel vindt er door de verbreding van de sloten en de aanpassing van het waterpeil ten behoeve 
van natuurontwikkeling een kleine verandering plaats in het hydrologisch systeem van de polders. 
Verwacht effect (inschatting o.b.v. beheerplan) op OUV: Effect: (-)

Locatiestudie pioniermoeras
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Brede plas-drasoevers
Afhankelijk van de manier waarop deze maatregel wordt uitgevoerd (breedte, visuele effecten, etc.) heeft 
deze maatregel een neutraal tot negatief effect op de OUV. De beleving van de watergangen in de polder ver-
andert enigszins wanneer de sloten worden verbreed. Ook is de polderstructuur minder gaaf: er wordt land 
afgegraven en sloten worden verbreed. Door de geleidelijk aflopende oevers zal het scherpe onderscheid 
tussen land en water  afnemen.
Verwacht effect (inschatting o.b.v. beheerplan) op OUV: Effect (0/-)

8.5 Totaal natuuropgaven en herstel boezem
Een inschatting van de effecten levert op dat een deel van de maatregelen geen of een gering positief 
effect hebben op de OUV. Ervan uitgaande dat de realisatie van de natuuropgaven geen consequenties op 
de bemaling heeft, zal er geen verandering in het functioneren en de beleving van het molennetwerk van 
Kinderdijk plaatsvinden.

Een aantal maatregelen heeft echter mogelijk negatieve effecten op de OUV. Het gaat met name om de 
aanleg van pioniermoeras en brede plas-drasoevers. Ook bij de uitvoering van de natuuropgaven en het 
herstel van de boezem kunnen negatieve effecten optreden,  maar deze zijn over het algemeen tijdelijk van 
aard, namelijk zo lang de werkzaamheden duren.

In de volgende paragraaf worden aanbevelingen gegeven om de mogelijke negatieve effecten te 
verminderen.

8.6 Aanbevelingen natuuropgaven
In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan om de verwachte negatieve effecten te voorkomen dan 
wel te verminderen.

Hoge boezems
Aanbevelingen voor de maatregel Verdere afslag rietgorzen in de Hoge Boezem van de Overwaard voorko-
men en nieuwgroei stimuleren
• Leg de dam zo laag mogelijk in het water aan 
• Voer de maatregelen volgens het landschappelijke kader (9.2) zoals deze is opgenomen in het inrich-

tingsplan uit

Polders
Kruiden- en faunarijke graslanden
• Situeer de kruiden- en faunarijke graslanden zoveel mogelijk aaneengesloten
• Behoud de herkenbaarheid als (agrarisch) grasland

Watergangen met brede plasdras-oevers
Indien gekozen wordt voor de aanleg van watergangen met brede plasdras-oevers moet de oorspronkelijke 
verkavelingsstructuur in stand worden gehouden en zichtbaar blijven. 
Voorkomen moet worden dat sloten worden vergaven en er aanzienlijk bredere sloten ontstaan
Voorkom dat het scherpe onderscheid tussen land en water visueel gezien verloren gaat. Dit kan bijvoor-
beeld  door een aflopend talud onder water aan te brengen, zodat de geleidelijke oever aan het oog is 
onttrokken.

Pioniermoeras
Door het pioniermoeras zoveel mogelijk als onderdeel van de Lekkerlandse Lage Boezem te realiseren en de 
rest van de oppervlakte buiten de grens van het Werelderfgoed in polder Blokweer te realiseren (A) worden 
de polders binnen het Werelderfgoed zo min mogelijk aangetast en is het moeras voor bezoekers minder 
zichtbaar. Doordat de kavels in de polder Blokweer halverwege overgaan in moeras, wordt de typische stro-
kenverkaveling hierdoor wel aangetast. Bovendien houdt de beleving van het Werelderfgoed niet op bij de 
grens van het Werelderfgoed.
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Door het pioniermoeras zoveel mogelijk aan de oostkant van de Blokweerse polder te realiseren (B) is het 
voor de bezoekers van het Werelderfgoed zo min mogelijk zichtbaar. 

Door het pioniermoeras alleen in de (nog te herstellen) Lekkerlandse boezem te realiseren  (C) en de rest 
van de opgave niet of niet binnen de polders van Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout te realiseren, zijn er 
geen negatieve effecten op de OUV te verwachten. Hierbij wordt de Natura-2000 opgave mogelijk niet 
geheel gerealiseerd.

Door het moeras langs de oevers van de sloten aan te leggen (D), blijft het agrarische uiterlijk van de polder 
zoveel mogelijk in tact.

Het verdient aanbeveling te onderzoeken of het pioniermoeras als onderdeel van de Lekkerlandse Lage 
boezem gerealiseerd kan worden
• Vanuit het oogpunt van het Werelderfgoed is het niet wenselijk om moeras aan te leggen in de polders. 

Indien toch gekozen wordt voor de aanleg van pioniermoeras in de polder(s), moet de verkavelings-
structuur – ook bij de vernatting in de winter - zichtbaar blijven. Zie verder de aanbevelingen die bij 
‘locatie’ zijn genoemd.

• Realiseer de watercompensatie opgave van het waterschap niet in de polders, maar elders. Bijvoorbeeld 
als onderdeel van het herstel van de Lekkerlandse boezem.

Algemene aanbevelingen voor de uitvoering
Bij de uitvoering kunnen de effecten beperkt worden door combinatie met de maatregelen voortvloeiend 
uit de wateropgave. Visuele en geluidseffecten dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen en beperkt. Bij 
voorkeur vinden de werkzaamheden in het laagseizoen plaats.

8.7  Conclusie natuuropgaven
Een inschatting van de effecten levert op dat een deel van de maatregelen geen of een gering positief effect 
heeft op de OUV. Een ander deel heeft echter mogelijk negatieve effecten op de OUV. Het gaat met name 
om de aanleg van pioniermoeras en brede plas-drasoevers. Daardoor gaat – afhankelijk van de uitvoering 
-  het scherpe onderscheid tussen polder en water/boezem in meerdere of mindere mate verloren. Vanuit 
het oogpunt van het Werelderfgoed is het niet wenselijk om moeras aan te leggen in de polders. Door de 
locatie van het pioniermoeras te laten samenvallen met de te herstellen Lekkerlandse Boezem en de  rest 
van de opgave niet of niet binnen de polders van Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout te realiseren, zijn er 
geen negatieve effecten op de OUV te verwachten. Hierbij wordt de Natura-2000 opgave echter niet geheel 
gerealiseerd

Ook bij de uitvoering van de natuuropgaven en het herstel van de boezem kunnen negatieve effecten 
optreden,  maar deze zijn over het algemeen tijdelijk van aard, namelijk zo lang de werkzaamheden duren. 
Negatieve effecten tijdens de uitvoering dienen zoveel mogelijk te worden beperkt.

Bij het opstellen van deze HIA moesten de maatregelen die nodig zijn voor de natuuropgaven in de polders 
en het herstel van de boezem nog nader worden uitgewerkt. Bij de nadere uitwerking van de plannen dient 
rekening gehouden te worden met de effecten op de OUV. Indien er verwacht wordt dat er negatieve effec-
ten zullen optreden, dient aanvullend onderzoek gedaan te worden naar deze effecten.
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9 Wateropgave
9.1 Uitvoering van de wateropgave
In het Werelderfgoed Kinderdijk is het noodzakelijk om een aantal maatregelen in het kader van de wa-
teropgave uit te voeren. Het betreft het verbeteren van de kades en het verminderen van de peilfluctuatie. 
Waterschap Rivierenland staat voor de opgave om de kadeverbeteringsmaatregelen zorgvuldig in te passen 
met oog voor o.a. waterberging, waterwinning, cultuurhistorische, landschappelijke, recreatieve en na-
tuurwaarden. Het waterschap kiest daarom voor een werk-met-werk-benadering, naast het verhogen en 
versterken van de kade, maakt ook de eerder beschreven natuurontwikkeling en verbetering van de wa-
terkwaliteit, onderdeel uit van de maatregelen die uitgevoerd worden door het waterschap. 

Verbreding en verhoging van de kades 
Aanleiding en doel
Om de waterveiligheid van Kinderdijk te borgen, dienen de kaden rond de Hoge Boezem te worden verbe-
terd, zodat ze weer aan de norm voldoen. De te verbeteren kaden maken een belangrijk onderdeel uit van 
het waterhuishoudkundig systeem van Kinderdijk, maar maken ook deel uit van de OUV. Het water uit de 
laag gelegen polders wordt vanuit de poldersloten naar het hoger gelegen boezemwater gepompt. De boe-
zemkaden zorgen ervoor, dat het water in de boezem niet terugstroomt naar de polder. Wanneer de kades 
onvoldoende sterkte hebben en niet meer aan de vereiste norm voldoen, is groot onderhoud nodig. In dat 
geval is sprake van het verstevigen (ophogen), herstellen van het profiel (de oorspronkelijke afmeting van de 
kade) en/of het verbreden van de kade. Groot onderhoud gebeurt door het waterschap.

In 2012 heeft het waterschap een toets uitgevoerd in hoeverre de kaden van Kinderdijk nog aan veilig-
heidseisen voldoen. Daarin is een aantal kaden op stabiliteit en deels op hoogte afgekeurd. De kadeverbe-
tering is als ‘urgent te versterken’ aangemerkt door het Algemeen Bestuur van het waterschap en maakt 
onderdeel uit van het programma Verbetering Regionale keringen van Waterschap Rivierenland (AB-besluit 
van 28 november 2014). In 2014 is de planstudie integrale kadeverbetering Hoge Boezem van de Overwaard 
opgestart. Voor de opgave verbetering kades rond de Hoge boezem is een variantenstudie opgesteld 
(Variantenstudie kadeverbetering Hoge Boezem van de Overwaard, 14-09-2015). Deze studie heeft tot 
doel de voorkeursvariant voor kadeverbetering te bepalen als basis voor uitwerking in Inrichtingsplan en 
Definitief Ontwerp (ten behoeve van verdere besluitvorming). De beoogde kaderverbeteringen hebben mo-
gelijk effect op de OUV van Werelderfgoed Kinderdijk. Dit is de reden om de wateropgave mee te beoorde-
len in deze Heritage Impact Assessment.

Aanpak 
In de HIA wordt voor het beoordelen van de effecten op de OUV van het Werelderfgoed de variantenstudie 
kadeverbetering Hoge Boezem van de Overwaard (15-09-2015) als uitgangspunt gehanteerd. Deze vari-
antenstudie is een uitwerking van de Landschapsvisie Regionale Keringen Alblasserdam-Vijfheerenlanden 
(H+N+S). In het traject naar verbetering van de waterveiligheid zijn door Waterschap Rivierenland de vol-
gende stappen gezet: 
In de eerste plaats is nagegaan welke technische oplossingen voor kadeverbetering mogelijk zijn. 
Deze oplossingen zijn vervolgens geotechnisch doorgerekend en gedimensioneerd. 
De daaruit resulterende technische profielen vormden de basis voor de variantenstudie. In de variantenstu-
die is op basis van een Multi Criteria Analyse (MCA) een voorkeursalternatief voor kadeverbetering bepaald. 
Deze voorkeursalternatieven vormen in de HIA de uitgangsituatie waarvan de effecten op de OUV worden 
beoordeeld. 
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Toelichting beoogde kadeversterking per kadevak
In grote lijnen geldt dat de kades over de gehele lengte stabiel moeten worden gemaakt en op de meeste 
plaatsen op hoogte moeten worden gebracht. In de variantenstudie is uitgegaan van een selectie van de 
volgende bouwstenen: 
• Het versterken van de kade door toepassing van een steunberm en verplaatsen van de langs de kade 

aanwezige teensloot over een forse afstand; 
• het verminderen van de omvang van deze berm door zwaarder materiaal toe te passen, dit wordt ook 

wel grondverbetering genoemd (al dan niet in combinatie met verplaatsing van de teensloot); 
• het toepassen van stortsteen in de teen van de kade; 
• het verschuiven van de kade; 
• het toepassen van damwanden in de kade (variatie in plaats en diepte, eventueel twee rijen 

damwanden). 
Voor de beoordeling van de effecten op de OUV wordt uitgegaan van het voorkeursalternatief per tra-
ject (kadevak 1 t/m 6). Hieronder wordt een toelichting gegeven op de beoogde ingreep per kadevak 
(voorkeursalternatief). 

Kadevak 1: F: maatregel 1a ophoging + berm + verplaatsen teensloot + wadi 3m 0,30 m diep 
Dit is een oplossing in grond in de vorm van een berm, verschuiven teensloot, inclusief wadi 0,3 m diep 3 m 
breed. Het aanbrengen van een verlaging in de berm zal nader moeten worden uitgewerkt in relatie tot de 
omgeving. De berm kan mogelijk ook worden benut voor het aangrenzende woongebied en de aanwezige 
particulieren. De verlegde teensloot kan mogelijk worden gecombineerd met de al aanwezige watergangen 
in het gebied, zodat voor de waterhuishouding (en ecologische waarde) een robuuste oplossing kan worden 
gekozen. 

Kadevak 2: E: maatregel 1a ophoging + wadi + berm + verplaatsen teensloot 
Dit is een oplossing in grond in de vorm van een berm, verschuiven teensloot, inclusief wadi 0,3 m diep 3 m 
breed. Het aanbrengen van een verlaging in de berm zal nader moeten worden uitgewerkt in relatie tot de 
omgeving. De verlegde teensloot kan mogelijk worden gecombineerd met de al aanwezige watergangen in de 
voormalige Hoge Boezem van de polder Nieuw-Lekkerland. Dit gebied is ook in beeld vanwege de kansen die 
hier liggen voor eventuele bergingscompensatie voor de Hoge Boezem van de Overwaard.
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Kadevak 3: Varianten 3 of 4 als voorkeur aangegeven 
In de variantenstudie zijn voor kadevak 3 twee mogelijke varianten als voorkeur aangegeven:
• D: maatregel 3 ophoging + berm + vervallen teensloot 
• D: maatregel 4 as-verschuiving

Maatregel 3 bestaat uit een ophoging van de kruin van de kade en het aanbrengen van een steunberm. Door 
de aanleg van de steunberm komt de teensloot te vervallen. Hierdoor verdwijnt de watergang tussen de 
Tiendweg en de kade.
Maatregel 4 bestaat uit een as-verschuiving van de kruin van de kade, waardoor een verschoven profiel 
ontstaat. 

Kadevak 4: C: maatregel 2 berm binnen huidige ruimte tot teensloot 
Deze maatregel 3 bestaat uit het aanbrengen van een steunberm tot de teensloot. De teensloot blijft gehand-
haafd. Deze variant zal rekentechnisch verder moeten worden geoptimaliseerd, door bijvoorbeeld de berm 
deels af te graven en met zwaarder materiaal aan te vullen. Daarnaast kan de berm mogelijk plaatselijk nog 
worden verlaagd waardoor de kade landschappelijk beter kan worden ingepast. 

Kadevak 5: B2: maatregel 4 as-verschuiving 
De maatregel betreft een as-verschuiving, waardoor een verschoven profiel ontstaat. 



104

Kadevak 6: A1: maatregel 3 damwand in de Hoge Boezem Overwaard
Kadevak 6 A1 bestaat uit 3 molenerven ter plaatse van een zandopduiking. Door het plaatsen van een dam-
wand wordt ervoor gezorgd dat de molenerven onaangetast blijven. 

Kadevak 6: A2: maatregel 4 damwand in de Hoge Boezem Overwaard 
Kadevak 6 A2 bestaat uit vijf molenerven met een berm. Door het plaatsen van een damwand wordt ervoor 
gezorgd dat de molenerven onaangetast blijven.

Kadevak 6: B1: Maatregel 3: as verschuiving 8 m + afgraving kade + stortsteen 
Kadevak 6 B1 bestaat uit de kade ter plaatse van de zandopduiking (tussen drie molens). Voor kadevak 6 B1 
is de voorkeursvariant as-verschuiving, omdat dit over een veel grotere lengte wordt toegepast. De as-ver-
schuiving zal goed moet worden aangesloten op de molenerven, zodat het nieuwe beeld een logische stap is 
in de ontwikkeling van de kade. 

Kadevak 6: B2: maatregel 4 as-verschuiving
Kadevak 6 B2 bestaat uit de kade tussen de molenerven, waar geen sprake is van een zandopduiking. (tussen 
vijf molens). Ook hier is de voorkeursvariant as-verschuiving, waardoor een verschoven profiel ontstaat. 
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9.2 Effectbeoordeling wateropgave

Kadevak 1: F: maatregel 1a ophoging + berm + verplaatsen teensloot + wadi 3m 0,30 m diep 

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Door de ophoging blijft de oorspronkelijke kade onder het nieuwe profiel behouden. Wel treedt er verande-
ring in het profiel op, doordat de teensloot wordt verplaatst en een wadi wordt geïntroduceerd. Het oor-
spronkelijke profiel met teensloot wordt aangetast. Er treedt een kleine verandering op; het effect is matig 
negatief (-2).

Ritme van de 18e eeuwse molens
De kade wordt tevens versterkt langs de molen. De molen zelf blijft in tact, maar er zal een verandering 
plaatsvinden in de setting van de molen en het molenerf. Er treedt een kleine verandering op; het effect is 
matig negatief (-2).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Door de aanpak van de kades treedt er een minimale verandering op ten aanzien van de gaafheid van de 
kade en de teensloot; het effect is gering negatief (-1). 

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Het gaat hierbij om een kade die van belang is voor de leesbaarheid van het hydrologisch systeem van 
Kinderdijk. Dit deel van de kade krijgt een breder en robuuster karakter, ten opzichte van het oorspronkelij-
ke profiel. Het effect is gering negatief (-1).  

Ritme van de 18e eeuwse molens
De authenticiteit van de positie van de molen op de kade en het molenerf wordt aangetast. Er treedt een 
kleine verandering op; het effect is matig negatief (-2).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Er treedt een minimale verandering op in het landschap door een robuuste vormgeving van de kade en de 
brede berm; het effect is gering negatief (-1).

Beoordeling	van	de	ingreep	op	de	site
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Kadevak 2: E: maatregel 1a ophoging + wadi + berm + verplaatsen teensloot 

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Door de ophoging blijft de oorspronkelijke kade onder het nieuwe profiel behouden. Wel treedt er verande-
ring in het profiel op, doordat de teensloot wordt verplaatst en een wadi wordt geïntroduceerd. Het oor-
spronkelijke profiel met teensloot wordt aangetast. Er treedt een kleine verandering op; het effect is matig 
negatief (-2).

Ritme van de 18e eeuwse molens
De kade wordt tevens versterkt langs de molen. De molen zelf blijft in tact, maar er zal een verandering 
plaatsvinden in de setting van de molen. Er treedt een minimale verandering op; het effect is gering nega-
tief (-1).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Door de aanpak van de kade treedt er een minimale verandering op ten aanzien van de gaafheid van de 
kade en de teensloot; het effect is gering negatief (-1). 

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Het gaat hierbij om een kade die van belang is voor de leesbaarheid van het hydrologisch systeem van 
Kinderdijk. Dit deel van de kade krijgt een breder en robuuster karakter, ten opzichte van het oorspronkelij-
ke profiel. Het effect is gering negatief (-1).  
 
Ritme van de 18e eeuwse molens
De authenticiteit van de positie van de molen op de kade wordt aangetast. Er treedt een minimale verande-
ring op; het effect is gering negatief (-1).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Er treedt een minimale verandering op in het landschap door een robuuste vormgeving van de kade en de 
brede berm; het effect is gering negatief (-1).

Beoordeling	van	de	ingreep	op	de	site
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Kadevak 3: Voor kadevak 3 wordt geadviseerd variant 3 of 4 te kiezen. 
• D: maatregel 3 ophoging + berm + vervallen teensloot 

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Door de ophoging blijft de oorspronkelijke kade onder het nieuwe profiel behouden. Wel treedt er verande-
ring in het profiel op, doordat de teensloot vervalt. Het oorspronkelijke profiel met teensloot en Tiendweg 
wordt aangetast. Er treedt een kleine verandering op; het effect is matig negatief (-2).

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er treedt geen verandering op ten aanzien van de setting van de molens; het effect is neutraal (0).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Het karakteristieke polderlandschap met de Tiendweg gelegen tussen de twee poldersloten wordt aange-
tast.  Er treedt een kleine verandering op in de gaafheid van het landschap; het effect is matig negatief (-2).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Er treedt een kleine verandering op; het effect is matig negatief (-2).

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er vinden geen veranderingen plaats ten aanzien van de waarachtigheid van het molengebied. Er treedt 
geen significante verandering op ; het effect is neutraal (0).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Er vindt een matige verandering plaats; dit leidt tot een groot (-3) negatief effect.

Beoordeling	van	de	ingreep	op	de	site
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• D: maatregel 4 as-verschuiving

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Door de asverschuiving verdwijnt de huidige kade. Wel treedt er verandering in het profiel op, doordat er 
een tweede kade naast de oorspronkelijke kade komt te liggen. Deze nieuw kade komt in de hoge boezem 
te liggen. Er treedt een kleine verandering op; het effect is matig negatief (-2).

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er treedt geen verandering op ten aanzien van de setting van de molens; het effect is neutraal (0).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Een deel van de hoge boezem wordt aangetast. Er treedt een kleine verandering op in de gaafheid van het 
landschap; het effect is matig negatief (-2).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Er treedt een kleine verandering op; het effect is matig negatief (-2).

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er treedt geen verandering op ten aanzien van de setting van de molens; het effect is neutraal (0).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Door het toevoegen van een extra kade, wordt een extra lijn aan het oorspronkelijke landschap toegevoegd. 
De ingreep doet afbreuk aan het begrip van de werking van het systeem. Er vindt een matige verandering 
plaats; dit leidt tot een groot (-3) negatief effect.

De aansluiting met de oplossing van kadevak 2 en 4 is in deze variant in het bijzonder een aandachtpunt.

Beoordeling	van	de	ingreep	op	de	site
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Kadevak 4: C: maatregel 2 berm binnen huidige ruimte tot teensloot 

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
De oorspronkelijke kade blijft in tact onder het nieuwe kadeprofiel. Er treedt er een minimale verandering 
op ten aanzien van de gaafheid van de profilering van kade; het effect is gering negatief (-1). 

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er treedt geen verandering op ten aanzien van de setting van de molens; het effect is neutraal (0).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Er treedt geen significante verandering op ten aanzien van de kade in het landschap; het effect is neutraal 
(0).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Het huidige kadeprofiel, met een herkenbare steunberm, wordt aangepast tot een brede berm.  De berm 
wordt bredere ten opzichte van het oorspronkelijke profiel. Het effect is gering negatief (-1). 

Ritme van de 18e eeuwse molens
Er treedt geen verandering op ten aanzien van de setting van de molens; het effect is neutraal (0).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Door de aanpassing aan de kade wordt het authentieke landschap niet significant aangetast; het effect is 
neutraal (0).

Beoordeling	van	de	ingreep	op	de	site
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Kadevak 5: B2: maatregel 4 as-verschuiving 

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Door de as-verschuiving  wordt de oorspronkelijke kade vergraven. Er treedt verandering in het profiel op, 
doordat de oorspronkelijke kade wordt gebruikt als brede berm voor de nieuwe kade. Deze komt in de hoge 
boezem te liggen. Er treedt een kleine verandering op; het effect is matig negatief (-3).

Ritme van de 18e eeuwse molens
De kade wordt tot aan de molen aangepast. De molen zelf blijft in tact, maar er zal een verandering plaats-
vinden in de setting van de molen. Er treedt een minimale verandering op; het effect is gering negatief (-1).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Een deel van de hoge boezem wordt aangetast. Er treedt een kleine verandering op in de gaafheid van het 
landschap; het effect is matig negatief (-2).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
De kade wordt verplaatst waardoor het oorspronkelijke profiel flink wordt aangepast. De eenduidige rechte 
smalle kade, wordt hoger en breder. Er vindt een matige verandering plaats; dit leidt tot een groot (-3) 
negatief effect.

Ritme van de 18e eeuwse molens
De authenticiteit van de positie van de molen op de kade wordt aangetast. Er treedt een minimale verande-
ring op; het effect is gering negatief (-1).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Door het toevoegen van een extra kade, wordt een extra lijn aan het oorspronkelijke landschap toegevoegd. 
De ingreep doet afbreuk aan het begrip van de werking van het systeem. Er vindt een matige verandering 
plaats; dit leidt tot een groot (-3) negatief effect.

Beoordeling	van	de	ingreep	op	de	site
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Kadevak 6: A1: maatregel 3 damwand in de Hoge Boezem Overwaard

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
In de hoge boezem wordt een damwand aangebracht. Dit betekent een minimale feitelijke aantasting van 
de boezem. Het effect is gering negatief (-1).

Ritme van de 18e eeuwse molens
De kade wordt tot aan de molen aangepast. De molen zelf blijft in tact, maar er zal een verandering plaats-
vinden in de setting van de molen. Er treedt een minimale verandering op; het effect is gering negatief (-1).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Er treedt geen significante verandering op in het landschap; het effect is neutraal (0).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
In de boezem wordt een damwand geplaatst. Er treedt een minimale verandering op; het effect is gering 
negatief (-1).  

Ritme van de 18e eeuwse molens
De authenticiteit van de positie van de molen op de kade wordt aangetast. Dit komt vooral door de aanslui-
tingen met de andere versterkingsmaatregelen langs de kade. Er treedt een minimale verandering op; het 
effect is gering negatief (-1). 

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Er treedt geen zichtbare verandering op in het landschap; het effect is neutraal (0).

Beoordeling	van	de	ingreep	op	de	site
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Kadevak 6: A2: maatregel 4 damwand in de Hoge Boezem Overwaard 

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
In de hoge boezem wordt een damwand aangebracht. Dit betekent een minimale feitelijke aantasting van 
de boezem. Het effect is gering negatief (-1).

Ritme van de 18e eeuwse molens
De kade wordt tot aan de molen aangepast. De molen zelf blijft in tact, maar er zal een verandering plaats-
vinden in de setting van de molens. Er treedt een minimale verandering op; het effect is gering negatief (-1).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Er treedt geen significante verandering op in het landschap; het effect is neutraal (0).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
In de boezem wordt een damwand geplaatst. Er treedt een minimale verandering op; het effect is gering 
negatief (-1). 

Ritme van de 18e eeuwse molens
De authenticiteit van de positie van de molen op de kade wordt aangetast. Dit komt vooral door de aanslui-
tingen met de andere versterkingsmaatregelen langs de kade. Er treedt een minimale verandering op; het 
effect is gering negatief (-1). 

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Er treedt geen zichtbare verandering op in het landschap; het effect is neutraal (0).

Beoordeling	van	de	ingreep	op	de	site
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Kadevak 6: B1: Maatregel 3: as verschuiving 8 m + afgraving kade + stortsteen 

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Door de as-verschuiving wordt de oorspronkelijke kade vergraven. Er treedt er verandering in het profiel 
op, doordat er een tweede kade naast de oorspronkelijke kade komt te liggen. Deze nieuw kade komt in de 
hoge boezem te liggen. Er treedt een matige verandering op; het effect is groot negatief (-3).

Ritme van de 18e eeuwse molens
De kade wordt tot aan de molen aangepast. De molen zelf blijft in tact, maar er zal een verandering plaats-
vinden in de positie van de kade ten opzichte van het ritme van de molens. Er treedt een minimale verande-
ring op; het effect is gering negatief (-1).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Een deel van de hoge boezem wordt aangetast. Er treedt een kleine verandering op in de gaafheid van het 
landschap; het effect is matig negatief (-2).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
De kade wordt verplaatst waardoor het oorspronkelijke profiel flink wordt aangepast. De eenduidige rechte 
kade, wordt breder en heeft een andere berm. Er vindt een matige verandering plaats; dit leidt tot een 
groot (-3) negatief effect.

Ritme van de 18e eeuwse molens
De authenticiteit de positie van de molen op de kade wordt aangetast. Dit komt vooral door de aansluitin-
gen met de andere versterkingsmaatregelen langs de kade. Er treedt een kleine verandering op; het effect is 
matig negatief (-2).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Door het toevoegen van een extra kade, wordt een extra lijn aan het oorspronkelijke landschap toegevoegd. 
De ingreep doet afbreuk aan het begrip van de werking van het systeem. Er vindt een matige verandering 
plaats; dit leidt tot een groot (-3) negatief effect.

Beoordeling	van	de	ingreep	op	de	site
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Kadevak 6: B2: maatregel 4 as-verschuiving

Integriteit
Ingenieus hydrologisch systeem
Door de as-verschuiving wordt de oorspronkelijke kade vergraven. Er treedt er verandering in het profiel 
op, doordat er een tweede kade naast de oorspronkelijke kade komt te liggen. Deze nieuw kade komt in de 
hoge boezem te liggen. Er treedt een matige verandering op; het effect is groot negatief (-3).

Ritme van de 18e eeuwse molens
De kade wordt tot aan de molen aangepast. De molen zelf blijft in tact, maar er zal een verandering plaats-
vinden in de positie van de kade ten opzichte van het ritme van de molens. Er treedt een minimale verande-
ring op; het effect is gering negatief (-1).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Een deel van de hoge boezem wordt aangetast. Er treedt een kleine verandering op in de gaafheid van het 
landschap; het effect is matig negatief (-2).

Authenticiteit
Ingenieus hydrologisch systeem
De kade wordt verplaatst waardoor het oorspronkelijke profiel flink wordt aangepast. De eenduidige rechte 
kade, wordt breder en heeft een andere berm. Er vindt een matige verandering plaats; dit leidt tot een 
groot (-3) negatief effect.

Ritme van de 18e eeuwse molens
De authenticiteit de positie van de molen op de kade wordt aangetast. Dit komt vooral door de aansluitin-
gen met de andere versterkingsmaatregelen langs de kade.  Er treedt een kleine verandering op; het effect 
is matig negatief (-2).

Door de mens gemaakt Nederlandse landschap
Door het toevoegen van een extra kade, wordt een extra lijn aan het oorspronkelijke landschap toegevoegd. 
De ingreep doet afbreuk aan het begrip van de werking van het systeem. Er vindt een matige verandering 
plaats; dit leidt tot een groot (-3) negatief effect.

Beoordeling	van	de	ingreep	op	de	site

Kadevak	6:	B2:	maatregel	4
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9.3 Conclusie en beoordeling voorkeursvarianten
Conclusie
Uit de voorgaande beoordeling kunnen we concluderen dat het effect van de beoogde maatregel per kade-
vak sterk varieert. Veel van de beoogde maatregelen hebben een matig tot groot negatief effect op de OUV. 
Dit geldt in het bijzonder voor de kades waar wordt gekozen voor een as-verschuiving. In algemene zin geldt 
dat hoe dichter de verbeterde situatie bij de huidige situatie blijft hoe minder het negatieve effect op de 
kades is. 

Cumulatie
In een HIA worden ook de cumulatieve effecten van de ingrepen samen beoordeeld. In dit geval geldt dat 
de cumulatie van de kademaatregelen samen extra negatief scoort. Dit heeft te maken met de variatie aan 
oplossingen waardoor de eenduidige vormgeving van de kades aangetast wordt. De verbeter maatregelen 
betekenen een matige tot grote verandering van de drie kernwaarden van het Werelderfgoed. Het effect 
van de kadeverbeteringen is dan ook groot tot zeer groot. 

Bij negatieve effecten is het goed te beseffen dat de Unesco deze in principe zwaar opvat, ook als ze (re-
latief) gering zijn. Het standpunt van de Unesco is dat het hoe dan ook de voorkeur verdient negatieve 
effecten uit te sluiten. De voorkeursvarianten hebben negatieve effecten op de OUV van het Werelderfgoed. 
UNESCO geeft aan dat alles in het werk moet worden gesteld om negatieve gevolgen te voorkomen. Dit 
houdt in dat bekeken moet worden in hoeverre de Voorkeursvariant qua werelderfgoed-belang geoptimali-
seerd kan worden, door middel van oplossingsrichtingen. 

Het gegeven dat de waterstaatkundige maatregelen an sich noodzakelijk zijn voor de functionele instand-
houding van het watersysteem en daarmee van het werelderfgoed is belangrijk. Omdat de maatregelen 
functioneel noodzakelijk zijn, zal een zekere mate van aantasting van waarden acceptabel kunnen zijn.

9.4 Oplossingsrichtingen kadeverbetering
Uit de effectbeoordeling van de maatregelen voor de kadeverbetering is gebleken dat veel van de voor-
keursvarianten een matig tot groot negatief effect op de OUV hebben. De cumulatie van de maatregelen 
scoort nog negatiever.

Dit is de aanleiding geweest om nader te onderzoeken of er ook andere varianten mogelijk zijn, die minder 
of geen negatieve effecten op het Werelderfgoed hebben. Hiervoor heeft een werksessie plaatsgevonden, 
waar een diversiteit aan mogelijkheden voor het verbeteren van de waterveiligheid is benoemd. De oplos-
singsrichtingen variëren van alternatieve technische oplossingen voor de kadeverbetering tot oplossingen 
die ‘buiten’ de kades liggen. Denk hierbij aan het vergroten van de maalcapaciteit. 

De komende periode worden de oplossingsrichtingen technische uitgewerkt. Er wordt gekeken in hoever-
re ze het doel bereiken en of ze technisch en financieel haalbaar zijn. Op basis van de conclusies deze HIA 
heeft het waterschap ervoor gekozen meer tijd te nemen voor het uitwerken van de mogelijkheden, waarbij 
de negatieve effecten op de OUV worden geminimaliseerd. 

Het is nu te vroeg in het planproces om de diversiteit aan oplossingsrichtingen in deze HIA op te nemen, 
omdat nog niet duidelijk is of ze haalbaar zijn. Het lijkt er op dat er een aantal oplossingsrichtingen is die het 
negatieve effect kunnen verminderen. Alle mogelijkheden moeten nadrukkelijk nog onderzocht worden om 
te bepalen wat de werkelijke optimalisatie zal zijn. 

De intentie van het waterschap is de OUV zo min mogelijk aan te tasten, in zover dit past binnen de techni-
sche en financiële mogelijkheden. Wanneer meer duidelijk is over de maatregelen voor het vergroten van 
de waterveiligheid, wordt de keuzerichting aan UNESCO verantwoord.
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BLOK 5 HERSTEL LAGE BOEZEM



117
20150613 |  Land-id i.s.m. Cultuurhistorische projecten

10 Herstel Lage Boezem
10.1 Herstel Lage Boezem Nieuw Lekkerland en bouw 20ste  molen
In de vorige eeuw is de Lekkerlandse Lage Boezem samengevoegd met de polder Nieuw Lekkerland. De boe-
zemkade is afgegraven en het waterpeil verlaagd. 

In de gebiedsvisie is als voorstel genoemd om de Lekkerlandse Lage Boezem te herstellen door deze weer 
van een kade aan de oostkant te voorzien. Hierdoor kan de herkenbaarheid van de lage boezem worden 
vergroot. In de plannen voor het herstel van de Lage Boezem is eveneens de ambitie van de SWEK opge-
nomen om in de herbouw van de 20ste molen voorzien. Momenteel kent Kinderdijk 19 molens. Het fun-
dament van de 20ste  molen (‘Oude Molen) voor de ligging is nog altijd aanwezig. Het watersysteem ter 
plaatse is echter getransformeerd.

Het voorontwerp bestemmingsplan maakt het herstel van de Lekkerlandse Lage Boezem en de herbouw van 
de 20ste molen mogelijk. Hierbij komen volgens de gebiedsvisie meerdere kansen samen. De herbouw van 
de molen kan plaatsvinden aan de hand van 18e eeuwse technieken vormt daarmee een bezienswaardig-
heid op zich. Vanwege het uitsluitend gebruik van traditionele methoden en handkracht sluit dit goed aan 
bij de rust van het Natura2000-gebied. Bovendien vormt de bouwplaats een unieke opleidingsmogelijkheid 
voor molenrestaurateurs, wat het toekomstig onderhoud van het gehele Werelderfgoed ten goede komt. 
Daarnaast wordt een relatie gelegd met de versterking van de boezemkade van de Overwaard. Tenslotte 
kan herstel van de boezem bijdragen aan de vergroting van de oppervlakte moeras die voor het behalen van 
Natura 2000-doelen gewenst is. Het moeras kan grotendeels hier worden gerealiseerd en er hoeft minder 
oppervlak in de polder gerealiseerd te worden.

Herstel Lage Boezem Nieuwe Lekkerland 
Verwacht effect (inschatting o.b.v. beheerplan) op OUV: Effect (++)
Door het herstel van de boezem, zal het watersysteem weer hersteld worden en is de boezem en daarmee 
het landschap weer zoals dit was. Ook de Hoge en Lage Molen van Nieuw-Lekkerland komen weer in hun 
functionele context te staan.

Bouw 20ste molen
Verwacht effect (inschatting o.b.v. globale ideeën) op OUV: Effect (+)
Hierbij is ervanuit gegaan dat het niet om een gereconstrueerde molen gaat, maar om een opleidingsplaats. 
Hierbij wordt de molen telkens weer opnieuw wordt opgebouwd. Door gebruik van de achttiende eeuwse 
techniek wordt inzichtelijk gemaakt hoe de bouw van een molen oorspronkelijk ging. De bouwplaats vormt 
een opleidingsmogelijkheid voor molenrestaurateurs, wat eveneens de instandhouding van de overige 
molens ten goede komt.

10.2 Aanbevelingen

• Onderzoek of in de Lekkerlandse Lage Boezem (een deel van) de Natura-2000 opgave voor de aanleg 
van pioniermoeras gerealiseerd kan worden. Pioniermoeras heeft een natuurlijk en – met name in de 
winter - een nat aanzien, wat past bij de kernkwaliteiten van een Lage Boezem.

• Onderzoek of watercompensatie bij het herstel van de boezem kan plaatsvinden in plaats van in de 
Nieuw Lekkerlandse polder.

• Herbouw 20ste molen: Het is niet de bedoeling dat de molen als ‘afgebouwde’ replica blijft bestaan; ten 
alle tijden tijden moet  duidelijk blijven  dat het om een nieuwe toevoeging gaat.
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11 Conclusie
11. 1 Conclusie beoordeling en de oplossingsrichtingen
Per onderdeel is de conclusie van de beoordeling en de mogelijke oplossingsrichtingen en aanbevelingen 
weergegeven. 

Entreezone
Het totaalbeeld is dat er door de realisatie van de beoogde plannen zowel positieve effecten als negatieve 
effecten optreden. De effecten variëren van groot negatief (-3) tot matig positief (+2). Zo leidt de herinrich-
ting van de kades tot een aanzienlijk verbeterde ruimtelijke structuur en heeft dit een positief effect tot 
gevolg. Door de beoogde nieuwbouw neemt de bebouwing op de kades toe; dit heeft een gering tot matig 
negatief effect. De voetgangersbrug heeft een matig negatief effect en het nieuwe toegangspad een gering 
negatief effect. Wanneer alle scores bekeken worden, scoort de herinrichting van de entreezone gemiddeld 
(+1) en (-2). Er zijn geringe positieve effecten, maar door de hoeveelheid bebouwing die wordt toegevoegd 
treedt er ook een matig negatief effect op. In totaal scoort de herinrichting van het entreegebied -1. 

Hierbij moet bedacht worden dat door herinrichting van de entreezone het aanzien, de toegankelijkheid, 
de voorzieningen en educatiemogelijkheden voor het werelderfgoed aanzienlijk worden verbeterd. Door 
de ontvlechting wordt de veiligheid van bezoekers en medewerkers en de bedrijfsvoering van het water-
schap verbeterd. Bovendien zal de bezoeker sneller geneigd zijn een toegangskaartje te kopen en/of van de 
aanzienlijk verbeterde horeca of winkel gebruik te maken. Hierdoor heeft het werelderfgoed meer inkom-
sten, waardoor de instandhouding geen gevaar loopt. Ook levert de herinrichting een positieve bijdrage aan 
het management van de toegenomen bezoekersaantallen (zie volgende paragraaf). De herinrichting is dus 
noodzakelijk voor de toekomstbestendigheid van het werelderfgoed. 

Oplossingsrichtingen: Door de aanbevelingen toe te passen kunnen de negatieve effecten in meerdere of 
in mindere mate worden verminderd. Grote knoppen waar aan gedraaid zijn worden zijn het aantal gebou-
wen, clustering van functies, de locatie van de nieuw te realiseren elementen en de afmetingen. Doordat 
het vaak niet mogelijk is om aan de grote knoppen te draaien, treden er slechts op een beperkt aantal 
onderdelen aanzienlijke verbeteringen op. Wel zijn er diverse aanbevelingen met betrekking tot vormgeving 
en beeldkwaliteitseisen.

Management Bezoekers
Het totaalbeeld is dat de site door de toename van het aantal voorzieningen de capaciteit heeft om de 
verwachte toename aan te kunnen en er geen significante effecten zullen zijn. Uit de gegevens van het 
rapport ‘ Aanpak visitormanagement Werelderfgoed Kinderdijk’ is gebleken dat de verwachte toename van 
de bezoekersaantallen geen negatief effect heeft op de OUV, omdat de capaciteit van de site hierdoor niet 
wordt overschreden. Wel is de voorwaarde dat hierbij maatregelen worden genomen om eventuele nega-
tieve effecten op de OUV door te toename van het aantal bezoekers te voorkomen.

Natuuropgave
Een inschatting van de effecten levert op dat een aantal maatregelen geen of een gering positief effect 
heeft op de OUV. Ervan uitgaande dat de realisatie van de natuuropgaven geen consequenties op de be-
maling heeft, zal er geen verandering plaats in het functioneren en de beleving van het molennetwerk van 
Kinderdijk plaatsvinden. Een deel van de maatregelen heeft echter mogelijk wel negatieve effecten op de 
OUV. Het gaat met name om de aanleg van pioniermoeras en brede plas-drasoevers. Door deze maatrege-
len gaat –afhankelijk van de uitvoering -  het scherpe onderscheid tussen polder en water/boezem in meer-
dere of mindere mate verloren. Vanuit het oogpunt van het Werelderfgoed is het daarom niet wenselijk om 
moeras aan te leggen in de polders. Door de locatie van het pioniermoeras te laten samenvallen met de te 
herstellen Lekkerlandse Boezem en de rest van de opgave niet of niet binnen de polders van Werelderfgoed 
Kinderdijk-Elshout te realiseren, zijn er geen negatieve effecten op de OUV te verwachten. Hierbij wordt de 
Natura 2000 opgave echter niet geheel gerealiseerd. Bij de nadere uitwerking van de plannen dient reke-
ning gehouden te worden met de effecten op de OUV. 
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Wateropgave
Uit de effectbeoordeling kunnen we concluderen dat het effect van de beoogde maatregel per kadevak 
sterk varieert. Veel van de beoogde maatregelen hebben een matig tot groot negatief effect op de OUV. Dit 
geldt in het bijzonder voor de kades waar wordt gekozen voor een as-verschuiving. In algemene zin geldt 
dat hoe dichter de verbeterde situatie bij de huidige situatie blijft hoe minder het negatieve effect op de 
kades is. In dit geval geldt dat de cumulatie van de kademaatregelen samen extra negatief scoort. Dit heeft 
te maken met de variatie aan oplossingen waardoor de eenduidige vormgeving van de kades aangetast 
wordt. De verbeter maatregelen betekenen een matig tot grote verandering voor de drie kernwaarden van 
het Werelderfgoed. Het effect van de kadeverbeteringen is dan ook groot tot zeer groot. 

Dit is de aanleiding geweest om nader te onderzoeken of er ook andere varianten mogelijk zijn, die minder 
of geen negatieve effecten op het Werelderfgoed hebben. De oplossingsrichtingen variëren van alternatieve 
technische oplossingen voor de kadeverbetering tot oplossingen die ‘buiten’ de kades liggen. Denk hierbij 
aan het vergroten van de maalcapaciteit. Het is nu te vroeg om de diversiteit aan oplossingsrichtingen in 
deze HIA op te nemen, omdat nog niet duidelijk is of ze haalbaar zijn. De intentie van het waterschap is 
de OUV zo min mogelijk aan te tasten, binnen de technische en financiële mogelijkheden. Wanneer meer 
duidelijk is over de maatregelen voor het vergroten van de waterveiligheid, wordt de keuzerichting aan 
UNESCO verantwoordt

Herstel Nieuw Lekkerlandse Boezem en 20ste molen
Door het herstel van de boezem, zal het watersysteem weer hersteld worden en is de boezem en daarmee 
het landschap weer zoals dit was. Ook de Hoge en Lage Molen van Nieuw-Lekkerland komen weer in hun 
functionele context te staan. Voor het herstel van de 20ste molen wordt de molen telkens weer opnieuw 
wordt opgebouwd. Door gebruik van de achttiende eeuwse techniek wordt inzichtelijk gemaakt hoe de 
bouw van een molen oorspronkelijk ging. De bouwplaats vormt een opleidingsmogelijkheid voor molenres-
taurateurs, wat eveneens de instandhouding van de overige molens ten goede komt.
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12. 2 Cumulatie van de opgaven
In een HIA wordt altijd gekeken naar de cumulatie van de verschillende maatregelen die worden getroffen. 
In dit geval gaat het om drie opgaven die elk een eigen doel dienen. De wateropgave en de herinrichting van 
de entreezone zijn daarbij van belang voor de duurzame instandhouding van het Werelderfgoed. Omdat de 
opgaven elk in een andere fase van planning verkeren kan slechts een globale indicatie gegeven worden van 
het cumulatieve effect. De nadere uitwerking van de plannen zal uiteindelijk de definitieve score van de cu-
mulatie bepalen. De entreezone heeft een gering negatief effect. De realisatie van het pioniermoeras uit de 
natuuropgave heeft mogelijk een matig tot groot negatief effect op de natuuropgave. De kadeverbeteringen 
zoals in de voorkeursvariant voorgesteld hebben gezamenlijke een groot tot zeer groot negatief effect op de 
OUV. Vooral de maatregelen van de kadeverbetering en de aanleg van het pioniermoeras kunnen elkaar in 
negatieve zin versterken. Beide hebben ze invloed op de integriteit en de authenticiteit van het waterma-
nagementsysteem en het karakteristieke Nederlandse landschap. De entreezone staat meer op zich zelf en 
beïnvloedt de andere twee opgaven niet. 

12.3 Aanbevelingen en visuals
Bij negatieve effecten is het goed te beseffen dat de Unesco deze in principe zwaar opvat, ook als ze (re-
latief) gering zijn. Het standpunt van de Unesco is dat het hoe dan ook de voorkeur verdient negatieve 
effecten uit te sluiten. UNESCO geeft aan dat alles in het werk moet worden gesteld om negatieve gevolgen 
te voorkomen. Het gegeven dat er waterstaatkundige maatregelen op zich noodzakelijk zijn voor de functi-
onele instandhouding van het watersysteem en daarmee van het Werelderfgoed is belangrijk bij de afwe-
ging. De aanbeveling is om bij de nadere uitwerking van zowel de kadeverbetering als de natuuropgave, 
nadrukkelijk rekening te houden met de OUV van het Werelderfgoed. Er lijken in beide gevallen oplossingen 
mogelijk die de negatieve effecten aanzienlijk verminderen. 
Voor de entreezone geldt dat er aanbevelingen zijn gedaan voor de vormgeving en de beeldkwaliteit. Ook 
hier geldt dat bij een zorgvuldige uitwerking de negatieve effecten op het Werelderfgoed afnemen. 

Op de volgende pagina’s zijn twee visuals opgenomen die een beeld geven van de huidige situatie en de 
nieuwe situatie. 
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Entreezone bestaand

Visual entreezone nieuwe situatie
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WERELDERFGOED KINDERDIJK-ELSHOUT
Heritage Impact Assessment gebiedsontwikkelingen

De Heritage Impact Assessment is opgesteld in opdracht van 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Heritage Impact Assessment is uitgevoerd door 
Land-id i.s.m. Cultuurhistorische Projecten.

Arnhem: 11 maart 2016

Versie: Definitieve rapportage
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Bijlage 1 
(RETROSPECTIVE) STATEMENT OF OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE

MILL NETWORK AT KINDERDIJK-ELSHOUT, THE NETHERLANDS

Date of inscription 1997
Criteria   (i), (ii), (iv)
Property  322 ha 
   Municipalities of Alblasserdam and Molenwaard, Province of Zuid-Holland
   N51 52 57; E4 38 58
Reference   818

Brief synthesis
The Kinderdijk-Elshout mill network is a group of buildings in an exceptional man-made landscape in which 
the centuries-long battle of the Dutch people to drain parts of their territory and protect them against fu-
rther inundation is dramatically demonstrated through the survival of all the major elements of the complex 
system that was devised for this purpose. 
Construction of hydraulic works for the drainage of land for agriculture and settlement began in the Middle 
Ages and has continued uninterruptedly to the present day. The site illustrates all the typical features 
associated with this technology: polders, high and low-lying drainage and transport channels for superflu-
ous polder water, embankments and dikes, 19 drainage mills, 3 pumping stations, 2 discharge sluices and 2 
Water Board Assembly Houses. The beautifully preserved mills can be divided into three categories: 8 round 
brick ground-sailers, 10 thatched octagonal smock mills, and one hollow post mill.
The installations in the Kinderdijk-Elshout area demonstrate admirably the outstanding contribution made 
by the people of the Netherlands to the technology of handling water. 
The landscape is striking in its juxtaposition of its horizontal features, represented by the canals, the dikes, 
and the fields, with the vertical rhythms of the mill system. There is no drainage network of this kind or of 
comparable antiquity anywhere else in The Netherlands or in the world.

Criteria
Criterion (i): The Kinderdijk-Elshout mill network is an outstanding man-made landscape that bears power-
ful testimony to human ingenuity and fortitude over nearly a millennium in draining and protecting an area 
by the development and application of hydraulic technology.

Criterion (ii): The Kinderdijk-Elshout mill network with its historic polder areas, high end low-lying draina-
ge channels, mills and millraces, pumping stations, outlet sluices and Water Board Assembly Houses is an 
outstanding example of the development of Dutch drainage techniques which were copied and adapted in 
many parts of the world.  
Criterion (iv): The Kinderdijk-Elshout mill network is an extremely ingenious hydraulic system which still 
functions today and which throughout the ages made it possible to settle and cultivate a large area of peat 
land. It is nationally and internationally the only example on this scale, making it a unique and outstanding 
example of an architectural ensemble as well as a cultural landscape which typifies the Netherlands and 
illustrates a significant stage in human history.

Integrity
The area retains all the relevant features such as the polders with drainage channels and dikes, brick, 
wooden and thatched windmills, millraces, pumping stations, discharge sluices and Water Board Assembly 
Houses without any irrelevant or discordant intrusions. The Elshout discharge sluices were reduced to two 
and reconstructed in the mid 1980s; in 1924 the installations of the Wisboom pumping station were chan-
ged from steam driven to electricity. The site is of an adequate size to ensure the complete representation 
of the features and processes which convey the significance of the mill network.



131
20150613 |  Land-id i.s.m. Cultuurhistorische projecten

 
Authenticity 
The Kinderdijk-Elshout mill network with its historic 'high and low polder areas with natural drainage', wa-
tercourses, mills and millraces, pumping stations, outlet sluices and Water Board Assembly Houses is practi-
cally unchanged. It has been able to retain its vast, typically Dutch and characteristic features of the lands-
cape and the environment, created since the Middle Ages and specifically during the first half of the 18th 
century.  The nineteen mills that form this group of monuments are all still in operating condition, since 
they function as fall-back mills in case of failure of the modern equipment. The authenticity in workmanship 
and setting of the structures and in the distinctive character and integrity of the man-made landscape is 
very high. No changes have been made to the functional hydraulic relationships between drainage machi-
nes, polders, and rivers since the sixteen mills of De Nederwaard and De Overwaard were built in 1738 and 
1740 respectively, and so the authenticity of the system is also high. The reservoir system of both is also 
intact, the lower reservoir of De Nederwaard dating back to 1369 and that of De Overwaard to 1365. 
Mill restoration, which commenced in 2008, will be in keeping with the techniques used at the time the 
mills were constructed. Authentic materials will also be used in the restorations. The project, which is 
headed by the Cultural Heritage Agency of the Netherlands, was completed in 2011.

Management and protection requirements
Nineteen mills, the Wisboom pumping station, and the Waardhuis building are listed as national heritage 
sites under the 1988 Monuments and Historic Buildings Act [Monumentenwet 1988]. In 1993, the area was 
designated a conservation area [beschermd dorpsgezicht] pursuant to Article 35 of the 1988 Monuments 
and Historic Buildings Act. At the same time, the Kinderdijk-Elshout World Heritage property is a protected 
nature reserve under the Nature Conservancy Act [Natuurbeschermingswet], is part of the Natura 2000 
network, and is covered by Council Directive 79/409/EEC on the Conservation of Wild Birds.  
The Provincial government’s Spatial Planning Decree lays down rules for the mills that are meant to gua-
rantee open exposure to the wind and a permanent view of the mills. Restrictions have been placed on the 
height of any buildings, trees or other plants within a 400-metre radius of the mills (the mill biotope). The 
Provincial Spatial Planning Decree is binding for both individuals and municipalities.
Most of the land in the Municipal Zoning Plan for the Rural Area of Nieuw-Lekkerland is a designated nature 
conservation area. Building is not permitted here; any earth-moving activity may only be carried out after 
a permit has been obtained. The southern part of the Kinderdijk-Elshout WHS is part of the Municipality of 
Alblasserdam; most of it has been zoned as an “agricultural area with valuable natural and landscape featu-
res”. Water and dike management is in the hands of the Rivierenland Water Board. The protection arrange-
ments are considered to be effective.
The World Heritage siteholder, the Kinderdijk World Heritage Foundation [Stichting Werelderfgoed 
Kinderdijk; SWEK], has held a 30-year lease on the site’s 19 mills, including the surrounding premises, access 
paths and any outbuildings, since 2005. Its goal is to exercise effective management according to a set of 
uniform standards. The Wisboom Pumping Station was refurbished and opened in 2011 as a visitors’ centre. 
One of the mills is also open for visitors.

The Municipal Zoning Plan for the Rural Area of Nieuw-Lekkerland was updated in 2013. The new plan pays 
particular attention to conservation areas and the World Heritage property. To face spatial challenges at the 
property, an areal vision was made in 2013 as well. It forms the basis for the new Management Plan and 
future developments.
The Management Plan (2015) considers a.o. the pressures and advantages of tourism. Plans are being 
considered for a new and larger visitor centre that allows for better visitor control and guidance and will 
help increase public awareness of the importance of the site.  The fitting in in the landscape gets particular 
attention.
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