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Geachte leden van de raad,

Graag informeren wij u over het volgende; Het draagkrachtonderzoek van prof. Van der Borg uit 
Leuven, is voor wat betreft het gedeelte Kinderdijk gereed.
Prof. Van der Borg heeft in opdracht van het NBTC onderzocht wat de draagkracht is van de drie 
internationale toeristische hotspots in ons land: Giethoorn, Zaanse Schans en Kinderdijk. Het 
onderzoek is door corona ernstig vertraagd; over de eindrapportage voor Giethoorn en Zaanse 
Schans wordt nog met deze partijen gesproken. Gezien de vragen die herhaaldelijk vanuit uw raad 
aan ons gesteld zijn over dit rapport, wilden wij u echter niet langer laten wachten. De NBTC heeft op
ons verzoek het deel van het rapport beschikbaar gesteld dat over Kinderdijk gaat; het complete 
rapport wordt medio november openbaar. Daar zal weinig actieve aandacht aan worden besteed, 
omdat voor de andere twee gemeentes het rapport een minder belangrijke rol speelt in de discussie 
over de toekomst van de in hun gemeentes liggende toeristische trekpleisters. Voor onze gemeente 
en voor het werelderfgoed bevat het rapport echter wel enkele nuttige observaties, conclusies en 
aanbevelingen die zeker gebruikt zullen worden bij het verder inrichten van het 
bezoekersmanagement en daarmee bij het beheersen van de bezoekersstromen en het afbuigen van 
de autonome groei van het toerisme.

Belangrijkste inhoudelijke conclusies
Een belangrijke constatering uit de analyse is dat er geen dramatisch en structureel probleem is met 
betrekking tot de toeristische draagkracht in Kinderdijk, zelfs niet in het topjaar 2019. Kinderdijk 
wordt gekenschetst als voorloper (in Nederland) als het gaat om het nemen van maatregelen op het 
gebied van bezoekersmanagement en met betrekking tot de bestuurlijke samenwerking die daarvoor
nodig is.
De onderzoekers hebben hun model, dat inmiddels op een aantal plaatsen in de wereld is toegepast, 
aangepast voor Kinderdijk, omdat bij ons de kwaliteit van het bezoek en het behoud van de 
leefbaarheid in de directe omgeving als uitgangspunt wordt genomen en niet de maximalisering van 
de economische potentie van het gebied.
Het “Verhaal van Kinderdijk” en de omschrijving van de zogenaamde “Waardevolle bezoeker”, een 
begrip dat de SWEK sedert 2021 als basis voor haar beleid gebruikt, vormden de basis voor het 
onderzoek. Kinderdijk behoort in vergelijking met andere (inter-)nationale toeristische hotspost tot 
de voorlopers op het gebied van modern, duurzaam toerisme. Of zoals het in het rapport wordt 
verwoord:

De focus van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk ligt op het maximaliseren van de waardevolle 
bezoeker of kwaliteitstoerist. Deze doelgroep is niet rechtstreeks te koppelen aan reisgezelschap 
(groeps- of individuele toerist), bestedingsniveau, leeftijd of nationaliteit, maar laat zich kenmerken 
door een interesse in het verhaal van Kinderdijk. Het is met andere woorden een segmentering op 



bezoekersmotief, waarbij de bezoeker zich eveneens bewust is van de bijdrage die hij/zij levert aan het 
behoud en onderhoud van het erfgoed en die bij voorkeur voor een duurzame vorm van vervoer kiest.

Daarmee zien wij het rapport als duidelijke ondersteuning van het beleid dat sedert 2019 is ingezet 
met het vaststellen van het Advies Toekomst Kinderdijk en het daaruit voortvloeiende 
uitvoeringsprogramma. En als stimulans om dat onverkort voort te zetten en de inspanningen gericht
op het beheersen van de bezoekersstromen te intensiveren!

Kwantitatieve conclusies uit het rapport
Het model in het rapport berekent het aantal bezoekers dat het gehele molengebied kan bezoeken, 
zonder dat dat ten koste gaat van de leefbaarheid van de bewoners, de kwaliteit van het gebied en 
de beleving die we de bezoekers willen bieden.
Die berekening baseert zich op de huidige situatie en houdt dus nog geen rekening met de 
aanpassingen die gepland zijn in het kader van de herontwikkeling van de entreezone, het 
verdwijnen van de parkeerplaatsen uit Kinderdijk, de ontwikkeling van het transferium in 
Alblasserdam en de Westrand.
Het rapport komt vanuit dat ‘kwaliteits’-perspectief dan tot een optimum van ca. 5700 bezoekers per
dag (9.00 – 17.00 uur). Dit is minder dan wat het gebied qua omvang en ruimtelijkheid zou kunnen 
ontvangen: het gebied is immers groot genoeg om zoals nu op sommige piekdagen, zoals de 
Paasdagen het geval is veel meer bezoekers (betalend+ niet betalend) te herbergen. Bij dit soort 
aantallen is het echter nauwelijks mogelijk om de kwaliteit die we willen bieden te garanderen en 
komt de veiligheid met name bij de ingang en op de Middelkade in gedrang zouden kunnen komen.
Op basis van de capaciteit van de huidige betaalde bezoekerslocaties geeft het rapport daarnaast 
duidelijke grenzen aan voor het aantal betalende bezoekers dat de SWEK op één dag kan ontvangen, 
op dit moment ca. 3.000 per dag. Bij dit aantal worden alle betaalde bezoeklocaties (de drie 
museum-molens, het Wisboomgemaal, de rondvaartboten, de filmzaal en het vogeltheater) 
maximaal benut. Overigens dient wel opgemerkt te worden dat dit aantal betalende bezoekers maar 
op een beperkt aantal dagen per jaar gehaald wordt.

Aanbevelingen
Het rapport doet een aantal aanbevelingen, die wij zeker zullen overnemen:

1. Ontwikkelen van een toeristisch dashboard. Kinderdijk verzamelt al veel informatie over 
(betalende) bezoekers. Een ontbrekende schakel om tot een volledig dashboard te komen is 
het uitvoeren van een periodiek bezoekersonderzoek, waarmee ook meer informatie 
beschikbaar komt over de niet betalende bezoekers. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 
heeft dit jaar het initiatief genomen tot zo’n onderzoek, in samenwerking met de gemeenten 
Molenlanden en Alblasserdam. Belangrijk is om een dergelijk onderzoek regelmatig te 
herhalen om zo belangrijke informatie te verzamelen van onze bezoekers.

2. Het continueren en versterken van het proactieve bezoekersmanagement. In Kinderdijk zijn
we met vereende krachten al bezig met bezoekersmanagement. Dit heeft geleid tot een 
sterke vermindering van de overlast in de omgeving. Nu is het zaak om het 
bezoekersmanagement door te ontwikkelen en op een goede manier aan te laten sluiten bij 
de behoeften en gedrag van de bezoeker. Daarbij is het grip krijgen op de niet-waardevolle 
niet-betalende bezoeker van buiten en het beheersen van juist die specifieke 
bezoekerstroom, de moeilijkste opgave waar we met elkaar voor staan. Partijen moeten zo 
nodig bereid en in staat zijn om de drastische maatregelen te nemen. Ook daar loopt 
Kinderdijk voor, door te kiezen voor de opvang van automobilisten elders, de focus op 



vervoer via water en door steeds meer te werken met een reserverings- en time-slots-
systeem.

3. Uitbreiden van de educatieve attracties. Met het Verhaal van Kinderdijk als basis willen we 
alle bestaande bezoeklocaties verder versterken. Op dit moment wordt het Wisboomgemaal 
ontwikkeld en in 2023 staat het Hulpgemaal (Hakkesteegt) op de planning. De ambitie is om 
ook de andere locaties en routing aan te passen, de SWEK wil hier vanaf 2024 invulling aan 
geven.

4. Inzetten op alternatieve vervoersmiddelen: Kinderdijk ziet het duurzaam personenvervoer 
over water als een kans en wil daar in het kader van het bezoekersmanagement op in zetten, 
samen met de ontwikkeling van transferia. Dit zal wat ons betreft onderdeel moeten zijn van 
een regionale vervoersstrategie rondom het icoon Werelderfgoed Kinderdijk.

Ten slotte
Hoewel het rapport ons veel informatie verschaft, is het nog te vroeg om op basis van alleen dit 
rapport nu al expliciete kwantitatieve beleidsdoelen op te formuleren. Daarvoor is het nodig om 
eerst de resultaten uit het bezoekersonderzoek af te wachten. Voor de colleges van beide gemeentes
staat voorop, dat het gebied vrij toegankelijk moet kunnen blijven voor de direct omwonenden; alle 
partijen hechten aan het vrij toegankelijk blijven van het doorgaande fietspad op de Middelkade. 
Alleen in uitzonderingsgevallen, enkele dagen per jaar de drukste piekuren, zal het mogelijk moeten 
kunnen worden om dat doorgaande fietsverkeer om te leiden.
Er zullen dus altijd naast de betalende bezoekers van de SWEK ook niet betalende bezoekers in het 
gebied rondlopen of rondfietsen. Over hoeveel bezoekers we het dan hebben en waar die vandaan 
komen, zal duidelijk worden uit het bezoekersonderzoek. Via het bezoekersmanagement moet deze 
stroom beheerst gaan worden, waarmee de grenzen van de draagkracht bewaakt worden én de 
kwaliteit en het comfort gegarandeerd worden die we de betalende bezoekers willen bieden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
S. van Heeren J.G.A. Paans


