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1. Voorwoord 

 

Met het vertrouwen dat we in 2022 weer een gezonde blik op de toekomst kunnen richten bied ik u deze begroting 

aan. De jaren 2020 en 2021 stonden in het teken van de coronapandemie, die het internationale toerisme in haar 

greep hield. Met lagere bezoekersaantallen en met de nodige restricties worstelde Stichting Werelderfgoed 

Kinderdijk zich door de jaren heen. Met hulp van de (Rijks-) overheid en met vereende krachten van personeel en 

vrijwilligers bleef de SWEK overeind.  

In het jubileumjaar 2022 kijken we weer vooruit. Vooruit naar bezoekersaantallen waar we weer trots op kunnen 

zijn. Waardevolle bezoekers, die op een goede manier van, naar en door het Werelderfgoed worden geleid. En we 

kijken vooruit naar een volwaardig Werelderfgoed, waar er balans is tussen bezoek, leefbaarheid, natuur en 

authenticiteit. Het jaar 2022 zal gekenmerkt worden door herstel.  

In 2022 vieren we 50 jaar Werelderfgoed in Nederland, 25 jaar Werelderfgoed Kinderdijk en de 50e verlichtingsweek.  

Deze begroting is een afspiegeling van de ambities die we hebben en van de realiteit dat een blik op de nabije 

toekomst met de nodige onzekerheid gepaard gaat.  

 

Directeur / bestuurder 

P.J.H. van Steenbergen 
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2. Kaders 

Het molencomplex van Kinderdijk-Elshout staat symbool voor 700 jaar watermanagement in het Nederlandse 

rivierengebied. Kinderdijk is in 1997 op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Nu, bijna 25 jaar later is het unieke 

watermanagementgebied uitgegroeid tot een toeristische trekpleister van internationale allure. Stichting 

Werelderfgoed Kinderdijk is site-holder van het Werelderfgoed.   

Outstanding Universal Value’s 

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is door UNESCO aangewezen als site-holder voor het molencomplex Kinderdijk-

Elshout. Bij de aanwijzing door UNESCO zijn voor Kinderdijk de zogenaamde uitzonderlijke universele waarden 

(Outstanding Universal Value’s of OUV’s) benoemd, die als basis dienen voor de aanwijzing en instandhouding van 

Kinderdijk als UNESCO Werelderfgoed:  

1. 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.  

2. 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. 

3. 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 architectonisch 

ensemble als een cultureel landschap, dat typerend is voor Nederland en een significante fase in de 

menselijke geschiedenis illustreert. 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 

waterbouwkundige technieken, en dit over een periode van bijna 1000 jaar. 

Doelstellingen Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 

De SWEK is specifiek opgericht als gevolg van de Werelderfgoed status. De stichting heeft conform haar statuten de 

volgende vier doelstellingen: 

- Het in stand (doen) houden van molens en opstallen in het molengebied Kinderdijk die geheel of gedeeltelijk 

zijn aangemerkt als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988; 

- Behouden en conserveren van het molengebied Kinderdijk als (cultuur)historisch- en natuurmonument; 

- Bevorderen van de publieke presentatie en de toegankelijkheid van het Werelderfgoed Kinderdijk, binnen de 

context van de huidige gebiedskenmerken, zijnde de historie, de cultuur en de natuur (instandhouding van 

het huidige unieke karakter en de identiteit, zonder aantasting van de cultuur-, landschappelijke en 

natuurhistorische waarden); 

- Bevorderen van kennisoverdracht omtrent het Werelderfgoed en de (historische) functie van de molens en 

waterstaatswerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
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Gebiedsperspectief en uitvoeringsprogramma 2020-2025 

De samenwerkende partijen in Kinderdijk, zijnde de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam, Provincie Zuid-

Holland, Waterschap Rivierenland, Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, 

hebben in 2019 een gebiedsperspectief vastgesteld. De in het gebiedsperspectief geformuleerde ambitie luidt:  

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk wordt het eerste icoon in de wereld waar het ontwikkelen van de toeristische 

hotspot samengaat met het verbeteren van de leefbaarheid, het behouden van de beleving, authenticiteit, rust, 

ruimte en het versterken van de natuur. 

Gekoppeld aan deze gebiedsvisie hebben de partijen een uitvoeringsprogramma vastgesteld met 

activiteiten/projecten die deze ambitie richting geven. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit de volgende drie 

lijnen:  

1. Lijn 1: Beleving 

- Het verhaal van Kinderdijk; 

- Het draagkracht onderzoek; 

- Onderzoek naar consequenties van bewoning;  

- Beheersplan Natura 2000 gebied e.o.  

2. Lijn 2: Dorp in de luwte 

- Omgevingsplan; 

- Herontwikkeling Entreezone (stedenbouwkundig plan, waterentree); 

- Herinrichtingsprojecten Molenstraat, Molenkade/Blokweersekade, Boezemkade. 

- Toekomstvisie Kinderdijk Dorp in de Luwte.  

3. Lijn 3: Grip op bezoekersstromen 

- Bezoekersmanagement (Westrand Nieuw-Lekkerland, Transferium Alblasserdam, Last mile vervoer).  

- Vergunning parkeren.  

- Beperken toegankelijkheid voor het gebied.  

- Openbaar vervoer.  

Thans wordt invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma.  
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3. Jaarplan 2022 

 

Het jaarplan 2022 staat in het teken van herstel. Herstel van bezoek aan het Werelderfgoed Kinderdijk moet leiden 

tot ook herstel van de financiën van SWEK. Daarnaast zetten we in op het actualiseren en uitwerken van het 

erfgoedbeleid voor Kinderdijk. Hieronder wordt het jaarplan verder toegelicht.  

 

a. Speerpunten 2022 

 

Erfgoedbeleid 

In 2022 werken we aan een nieuw “erfgoedbeleid” voor Kinderdijk. In 2021 is het “Verhaal van Kinderdijk” opgesteld 

en dit verhaal wordt de basis voor het nieuwe erfgoedbeleid van de SWEK. Aan de hand van de reeds bestaande 

kaders (OUV’s, gebiedsperspectief) zal specifiek beleid worden gemaakt voor wat betreft het gebiedsbeheer voor de 

langere termijn, de molenbewoning (inclusief molenerven) en de museale presentatie. Dit specifieke beleid wordt 

vervolgens vertaald naar projecten en investeringen. Daarbij betrekken we de stakeholders binnen het 

Werelderfgoed en het Bestuurlijk Platform Kinderdijk.  

Binnen enkele bezoeklocaties worden in 2022 kleine verbeteringen aangebracht in de presentatie.  

 

Herstel van het bezoek 

In 2022 is de verwachting dat het bezoek weer zal aantrekken, al zorgt het stijgende aantal coronabesmettingen eind 

2021 voor een grote onzekerheid. We zullen extra inspanningen doen om het herstel van het toerisme te versnellen. 

Hiervoor is een herstelplan gemaakt, waarvan de samenvatting als bijlage is toegevoegd.  

Bezoekersmanagement  

Tegelijk met het herstel van het bezoek besteden we extra aandacht aan het bezoekersmanagement, het begeleiden 

van bezoek naar, van en door het Werelderfgoed. Het transferium in Alblasserdam gaat nu het tweede jaar in en op 

de tijdelijke plek (Zuiderstek) verbeteren we de voorzieningen alsmede het “last mile vervoer”. Voor touringcars 

wordt de Westrand Nieuw-Lekkerland gebruikt wanneer deze gereed is.  

 

Toekomstvisie 

In 2021 is door SWEK een toekomstvisie vastgesteld. De SWEK zet in op een volwaardig Werelderfgoed voor 

Kinderdijk. De missie zoals geformuleerd in de toekomstvisie luidt:  

Kinderdijk zet in op een volwaardig Werelderfgoed. In 2030 zijn we een voorbeeld in de wereld als het gaat om 

erfgoedbeheer alsmede als het gaat om het ontvangst van bezoek. Waardevol bezoek gaat hand in hand met 

kwalitatief hoogwaardig erfgoedbeheer, leefbaarheid en ecologie. Stakeholders zijn trots op het unieke 

Werelderfgoed.  

In 2022 wordt de toekomstvisie met externe stakeholders besproken en wordt mogelijk op basis van deze 

gesprekken de toekomstvisie verder aangescherpt.  
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ICT-systemen 

Tijdens de lockdowns in 2020 en 2021 zijn verbeteringen aangebracht in het ICT-systeem van de SWEK. In 2022 

zetten we in op het in brede zin verbeteren van de ICT-infrastructuur en applicatiebeheer. Met urgentie als het gaat 

om het reserveringssysteem en daarnaast sorteren we voor op een nieuwe website die in 2023 operationeel zou 

moeten zijn. Uiteindelijk moet ICT-beheer organisatiebreed worden gedragen.  

Behoud en werving vrijwilligers 

SWEK kan rekenen op een groot aantal vrijwilligers die de organisatie helpen om de doelstellingen te bereiken. 

Onder meer gaat het om schippers, gidsen, hosts en klussers. Er is een professioneel vrijwilligersbeleid en de 

vrijwilligersraad en de vrijwilligerscoördinator werken nauw samen om het de vrijwilligers zo goed mogelijk te 

faciliteren. In 2022 wordt ingezet om het vrijwilligersbestand op peil te houden en daar waar mogelijk uit te breiden. 

Ook worden de faciliteiten voor vrijwilligers verbeterd.  

Organisatieontwikkeling 

In 2021 is een nieuwe organisatiestructuur vastgesteld. Deze structuur volgt meer de doelstellingen van de SWEK als 

site-holder van het Werelderfgoed. In 2022 wordt deze structuur in samenwerking met de ondernemingsraad 

geëvalueerd en verder verbeterd.  

De coronacrisis heeft een zware wissel getrokken op personeel en vrijwilligers van de SWEK. De verschillende 

lockdowns, beperkende maatregelen en afschaling van de flexibele schil hebben een zware wissel getrokken op het 

personeel en de vrijwilligers. In 2022 hebben we aandacht voor het werkplezier voor zowel personeel als 

vrijwilligers. Daar waar het kan zullen we extra inzetten op opleiding en gemeenschappelijke activiteiten. In 2022 

gaan we ook de huidige vorm van de cyclus van functioneren en beoordelen onder de loep nemen.  

Regionale samenwerking 

SWEK streeft naar een goede basis van samenwerking in de regio en met de partners. Vanuit de samenwerking 

vormt zich het Verhaal Kinderdijk, duurzame ontwikkelingen en regionale producten. De Kinderdijk Kring is een 

netwerk van sponsoren die veelal een regionale binding in de Alblasserwaard en de Waterdriehoek hebben. In het 

kader van het uitvoeringsprogramma 2025 werken we samen met de stakeholders uit het Bestuurlijk Platform 

Kinderdijk, maar ook met de directe omgeving van het Werelderfgoed.  

 

b. Toelichting activiteiten Erfgoed en beheer 

Onderhoud molens 

We zullen in 2022 het  noodzakelijke onderhoud aan de molens uitvoeren. In 2021 zijn alle molens door de 

technische commissie geïnspecteerd en mede op basis van deze inspectie is het onderhoudsplan voor 2022 

opgesteld. Op de planning staat het volgende groot onderhoud (niet limitatief):  

- Molen 4 Nederwaard: schilderen. 

- Molen 8 Nederwaard: onderzoek lekkage en reparaties. 

- Molen 5 Overwaard: vervangen rietdek.  

- Molen 6 Overwaard: vervangen binnenroe. 

- Hoge Molen: schilderen en vervangen rietdek. 
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- Lage Molen: schilderen.  

- De Blokweerse Molen: schilderen. 

De Lage Molen wordt gereed gemaakt voor bewoning en de verwachting is dat de nieuwe bewoners medio 2022 

hun intrek nemen in de molen.    

Ook in 2022 kunnen we rekenen op de instandhoudingssubisies van het Rijk en van de Provincie Zuid-Holland. Vanaf 

2022 wordt een voorziening gecreëerd voor het deel van het onderhoud dat niet gedekt wordt door de 

instandhoudingssubsidies van de Provincie Zuid-Holland en het Rijk.  

Gebiedsbeheer 

Een groot deel van het gebiedsbeheer wordt uitgevoerd door het Waterschap Rivierenland. SWEK is 

verantwoordelijk voor een deel van het groenbeheer, dat ook deels wordt uitgevoerd in het kader van het 

programma “natuur en landschap”. Voorts zal het minimaal noodzakelijke onderhoud worden uitgevoerd aan de 

gebouwen en kunstwerken in het gebied die in beheer zijn bij de SWEK, zoals bruggen, steigers en kades.  

Bezoekersmanagement 

Een belangrijk onderdeel van het gebiedsperspectief is het zogenaamde bezoekersmanagement: het begeleiden van 

bezoekers van en naar Werelderfgoed Kinderdijk en ook het begeleiden van bezoekers in het gebied zelf. Vanaf 2022 

neemt de SWEK voor het van en naar Kinderdijk begeleiden van bezoek het stokje over van de gemeente 

Molenlanden. Daarbij gaat het onder meer over de exploitatie van het transferium in Alblasserdam voor 

personenauto’s en de Westrand Nieuw-Lekkerland voor touringcars. De begroting voor het bezoekersmanagement 

is als bijlage bij deze begroting toegevoegd.  

 

Projecten erfgoed en beheer 

In 2022 zullen een aantal projecten op het gebied van erfgoed en beheer worden uitgevoerd. Daarbij gaat het om 

projecten die reeds zijn gestart en ook volledig extern gefinancierd zijn. Daarnaast wordt gestart met de 

(noodzakelijke) restauratie van het Wisboomgemaal.  

Uitvoeringsprogramma natuur en landschap 

Het uitvoeringsprogramma natuur en landschap gaat het laatste jaar in. Eerder zijn onder meer de avelingen van de 

Nederwaard aangepakt en is het Vogeltheater geopend. In 2022 wordt ingezet op het verbeteren van de 

molenerven en ook de polder Blokweer. Er wordt tevens ingezet op het maken van een beheersamenwerking met 

natuurorganisaties die actief zijn in het gebied en het inrichten van een vrijwilligersorganisatie ten aanzien van 

groenbeheer.  

Molenerf Nederwaard 2 – Museummolen 

Het erf van de museummolen Nederwaard wordt heringericht en in oude staat hersteld. Daarbij wordt ook een 

nieuw kassagebouw gemaakt en wordt in de schuur een klein museum ingericht. Daarmee wordt de historische 

beleving van het erf vergroot en wordt tevens de logistiek op het erf verbeterd. Het project is in 2021 opgestart en 

zal eind 2022 volledig afgerond zijn.  
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Restauratie Wisboomgemaal 

Het Wisboomgemaal wordt overgedragen aan de SWEK. Eind 2021 zijn de voorbereidingen voor de grote restauratie 

van de fundering gestart. Onder meer dient de onderloopsheid van het gemaal aangepakt te worden. Ook worden 

de monumentale centrifugaalpompen hersteld, alsmede de kroosbruggen. Als laatste wordt ook de educatiefunctie 

van het gemaal versterkt. Onder meer wordt door vrijwilligers een maquette gemaakt (op schaal) van het gemaal 

toen het nog in werking was.  

 

c. Activiteiten toerisme 

Bezoek 

Voor 2022 gaan we uit van 250.000 bezoekers die het Werelderfgoed komen bezoeken, waarvan er zo’n 165.000 via 

groepsbezoek. De verwachting is dat de toeristische markt zich enigszins herstelt, maar dat we qua aantallen pas in 

2024 het niveau van 2019 zullen behalen. Kinderdijk zet in op waardevolle bezoekers, die in de meeste gevallen ook 

een kaartje voor het Werelderfgoed kopen.  

We streven ernaar om net als in 2021 meer scholen te ontvangen. Ondanks COVID-19 is onze ambitie hierin niet 

veranderd. Ook zullen we meer aandacht aan jeugdige bezoekers in zijn algemeenheid besteden. 

Marketing en communicatie 

De marketing en communicatie van de SWEK is voor de korte termijn gericht op het herstel van bezoek tot aantallen 

die het mogelijk moeten maken om na de coronacrisis weer financieel gezond te worden. Het herstelplan 

(recoveryplan) is bijlage bij deze begroting. Daarnaast is de communicatie gericht op het ondersteunen van het 

bezoekersmanagement, via de online kanalen stimuleren we een combinatie van bezoek en vervoer.  

Voor de middellange termijn wordt het “Verhaal van Kinderdijk” de basis voor de marketing en communicatie. In 

2022 zal ook parallel aan herstel van het toerisme extra ingezet worden op het bereiken van de zogenaamde 

“Waardevolle bezoeker” en de marketing en communicatie zullen ook meer in lijn zijn met het verhaal.   

Logistiek 

Binnen het Werelderfgoed Kinderdijk kunnen bezoekers verschillende locaties bezoeken. De afdeling logistiek zorgt 

voor een optimale doorstroom van bezoekers (individuele bezoekers en groepsbezoek) in het Werelderfgoed. 

Daarbij gaat het om het optimaliseren van loopstromen, het op een gastvrije manier ontvangen van bezoek en het 

optimaal inplannen van vrijwilligers en personeel op de verschillende bezoeklocaties.  

Retail 

De SWEK beheert de retail in het gebied, met name gaat het om de retail (horeca en souvenirs) in het 

bezoekerscentrum en in mindere mate op de bezoeklocaties (Blokweer, Wisboomgemaal). In 2022 wordt de 

retailfunctie verder versterkt en meer gekoppeld aan het “Verhaal van Kinderdijk”. Door nog beter in te spelen op de 

behoefte van de bezoeker kan ook de omzet verhoogd worden. In 2022 wordt betaald toiletbezoek geïntroduceerd.  
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d. Stakeholders 

Bestuurlijk Platform Kinderdijk 

Het Bestuurlijk Platform Kinderdijk (BPK) is het overlegplatform voor alle zaken die spelen rondom het 

Werelderfgoed Kinderdijk. In het platform zijn vertegenwoordigd de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed, Provincie 

Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, Gemeente Molenlanden, Gemeente Alblasserdam en de SWEK. Het 

Bestuurlijk platform komt vier keer bij elkaar en wordt voorgezeten door de Burgemeester van Molenlanden. Het 

kernteam ondersteunt het BPK. In 2022 wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin de afspraken 

rondom de samenwerking worden vastgelegd.  

De SWEK en haar omgeving 

Het feit dat het Werelderfgoed Kinderdijk zo bekend en beroemd is zorgt voor trots in de omgeving, maar er zijn ook 

zorgen. Het gebiedsperspectief speelt daarom in op het in balans brengen van de toeristische functie van Kinderdijk 

met leefbaarheid, natuurwaarden en authenticiteit.  

De SWEK zet in op een goede dialoog met het dorp Kinderdijk. Daarbij gaat het niet alleen om het verminderen van 

de negatieve aspecten, maar ook om het zien en benutten van kansen die het toerisme heeft.  

Met de vereniging molenbewoners wordt beleid gemaakt ten aanzien van de molenbewoning en de 

gebiedsinrichting en -beheer.  

Overige stakeholders 

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk werkt samen met verschillende partijen in en buiten de regio. Onder meer gaat 

het om:  

- Nationale UNESCO Commissie.  

- Stichting Werelderfgoed Nederland, waarin alle werelderfgoederen binnen het Koninkrijk der Nederlanden 

zijn verenigd.  

- Vereniging de Hollandsche Molen.  

- Molennetwerk Zuid-Holland.  

- Erfgoedtafel Waterdriehoek (Dordrecht – Biesbosch – Kinderdijk). 

- Uitvoeringscoalitie Waterdriehoek. 

- Dutch Delta Cruise Port.  

- Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.  

- Den Hâneker. 

- Historische verenigingen in de regio. 

- SIMAV. 

- Stichting Groene Hart verbinders. 
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Begroting 2022 

 
Begroting 2022   

Baten 
 

Entreegelden  €                        2.754.431  

Steigers  €                            187.016  

Gidsen  €                            206.063  

Verkopen (horeca en souvenirs)  €                        1.620.746  

Toiletten  €                              10.000  

Onderhoudsbijdragen  €                            183.534  

Huurinkomsten molens  €                              53.000  

Overige inkomsten  €                            156.645  

Totaal baten  €                        5.171.434    

Lasten 
 

Inkoopwaarde verkopen  €                            645.257  

Personeelskosten  €                        2.117.852  

Vrijwilligers  €                            111.000  

Afschrijvingen  €                            378.000  

Huisvestings- en onderhoudskosten  €                        1.147.915  

Verkoopkosten  €                            180.629  

Kantoorkosten  €                            137.860  

Algemene kosten  €                            142.500  

Onvoorzien  €                            100.000  

Financiële lasten  €                              76.875  

Totaal lasten  €                         5.037.888   

Resultaat exclusief projecten  €                            133.546   

Resultaat projecten (eigen bijdrage SWEK)  €                            167.180   

Resultaat inclusief projecten  €                              - 33.634 

 

Korte toelichting op de begroting 

Baten 

- Bij het berekenen van de baten uit entreegelden, gidsen, steigers en verkopen is uitgegaan van in totaal 

249.000 bezoekers, waarvan ruim 83.000 individuele bezoekers en de overige groepsbezoekers. Een groot 

deel van de groepsbezoekers komt middels een riviercruise.  

- Vanaf 2022 moet voor mensen die geen kaartje hebben gekocht betaald worden voor het toiletgebruik.  

- De onderhoudsbijdragen bestaan uit de bijdragen van het Rijk en de Provincie Zuid-Holland voor het 

onderhoud van de monumentale molens en het Wisboomgemaal.  
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- De huurinkomsten molens betreft de 16 te verhuren molens in het Werelderfgoed. Medio 2022 wordt ook 

de Lage Molen bewoond, de molen Nederwaard 6 wordt zo snel mogelijk voor bewoning geschikt gemaakt.  

- De overige baten bestaan uit sponsorinkomsten en dienstverleningsovereenkomsten (onder meer Docking 

Dordrecht).  

Lasten 

- De inkoopwaarde van de verkopen heeft een directe relatie met de omzet (zie baten).  

- De personeelskosten bestaan uit bruto lonen, de werkgeverslasten en de overige personeelskosten (onder 

meer te verantwoorden in de WKR-regeling).  

- De vrijwilligerskosten betreffen faciliteiten (kleding, presentjes) alsmede de dagvergoedingen.  

- In de post afschrijvingen is ook voor een deel nieuwe investeringen (in 2022 in totaal € 60.000,- 

meegenomen. 

- De post huisvestings- en onderhoudskosten bestaat uit de kosten voor de monumenten en de overige 

gebouwen en terreinen. Voor het groot onderhoud van de molens is in 2022 in totaal € 320.700,- geraamd, 

hiermee kan het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd worden. Het niet-subsidiabele onderhoud is geraamd 

op € 50.000,-. Voor wat betreft het groot onderhoud van de nieuwe panden (onder andere entreezone) is 

vanaf 2019 een voorziening groot onderhoud gecreëerd, de dotatie in 2022 is € 242.500,-. Daarnaast wordt 

vanaf 2022 een voorziening groot onderhoud voor de monumenten gecreëerd. De dotatie daaraan is voor 

2022 ingeschat op € 100.000,-. Voor groenbeheer en infrastructuur is € 117.500 opgenomen. De overige 

posten betreffen kleine uitgaven / jaarlijkse onderhoudscontracten.   

- De verkoopkosten (onder meer PR en marketing) zijn relatief hoog, gelet op de opgave om het bezoek in 

2022 te herstellen (recoveryplan).  

- De kantoorkosten, algemene kosten en financiële lasten zijn jaarlijkse vaste lasten.  
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Ontwikkeling liquiditeit  

De ontwikkeling van de liquiditeit is in 2022 als volgt:  

Cashflow mutatie 2022 
  

   

Netto resultaat 2022 
 

-€ 33.634,00 

+ Afschrijvingen 
 

€ 378.000,00 

+ Dotaties voorzieningen 
 

€ 242.500,00   
€ 586.866,00 

Mutaties werkkapitaal 
  

> Betaling uitgestelde loonheffing uit 2020 totaal € 231.706,00 
 

> N.T.O. afrekening PZH Entreezone -€ 475.000,00 
 

  
€ 243.294,00 

Kassstroom uit operationele activiteiten 
 

€ 830.160,00    

Investeringen € 60.000,00 
 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
 

-€ 60.000,00    

Nieuwe leningen € 0,00 
 

-/- Aflossingen € 154.736,00 
 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
 

-€ 154.736,00    

Totale netto kasstroom 
 

€ 615.424,00 
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Bijlage 1: Recoveryplan 

 

Blijft de springveer ingedrukt of veert hij (heel hard) terug? 

 

Marketingstrategie 

Hieronder volgt een samenvatting van het recoveryplan 2022, opgesteld door de afdeling Marketing & 

Communicatie. Realiteit is dat we nog niet terug gaan naar oude aantallen, piekbelasting van drukte en diversiteit 

aan bezoekers. Conclusie is dat het niet wenselijk is terug te gaan naar het oude op bepaalde aspecten hiervan. 

Waar we als stichting naar streven is het bereiken van de waardevolle bezoeker, een slag maken met duurzaamheid, 

inzetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit, regionale producten gezamenlijk ontwikkelen maar vooral ook ons 

product in de markt zetten als een ‘flexibel’ product en het beter managen van verwachtingsmanagement. 

Werelderfgoed Kinderdijk heeft een breed scala aan bezoeklocaties met elk zijn eigen thema en verhaal, voldoende 

voor een dagje uit maar ook voor een korter bezoek. Door één ticket aan te bieden is er voor ieder wat wils, men 

maakt een keuze welke locatie men bezoekt en welke niet. 

 

‘Toerisme is een basisbehoefte geworden. Dan werkt onthouding als een springveer: als je die diep indrukt, veert 

hij heel hard terug.’ 

 

Dit is de weegschaal waar we ons op begeven. Een aantrekkende toeristische markt, dat is nodig om de exploitatie 

draaiende te houden. Met in het achterhoofd dat we tegelijk moeten waken dat de markt niet te hard aantrekt en 

we kunnen terugschakelen als het bezoek zo hard stijgt dat er sprake is van dreigend overtoerisme.  

Doelstelling: meer waardevolle, betalende bezoekers en minder passanten. Marketing staat in dienst van het 

product, spreiding in het gebied en over alle seizoenen, bezoekersmanagement maar vooral ook het vertellen van 

het verhaal van ons Werelderfgoed. Marketing zetten we in tijden als deze in om de markt zoveel en gericht mogelijk 

aan te trekken. 

Recoveryplan 2022  

Onderdelen van het recoveryplan 2022 zijn een marktanalyse, welk product we aanbieden aan de individu en 

groepenmarkt, welke prijs vragen we hiervoor en daarbij welke marketinginspanningen we doen. 

Marktanalyse 

Kinderdijk heeft een groot organisch bereik vooral in het buitenland onder de individuele gast en groepenmarkt. We 

doen onze inspanningen heel gericht en zetten het vizier op landen en daarbinnen doelgroepen die op de korte 

termijn het meeste rendement opleveren en ook aansluiten bij de strategie. We richten ons qua buitenland op de 

Belgische, Duitse en Engelse markt. Hoofdzakelijk dus de buurlanden. We verwachten weinig tot geen Aziatische en 

Japanse gasten. Onze specifieke doelgroepen zijn (jonge) gezinnen, ouderen (60+), stelletjes en natuur & 

vogelliefhebbers. Voor wat betreft de Nederlandse gast is de communicatie vooral gericht op de vrouw die vaak de 

plannen vormt voor de uitstap. De Nederlandse gast is hierbij niet vergeten, we zien deze als ambassadeurs van de 

toekomst. Bij een crash scenario is dit de markt waar wij volledig op in moeten zetten en daarmee moeten we ook 

onze budgetten verhogen. We zijn echter een internationaal product en daarbij is het belangrijk de Nederlandse 

markt goed aan te voelen. Binnen deze markt is er veel concurrentie dat ondanks veel marketinginspanningen het 

effect gering zal zijn.  
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De groepenmarkt betreft een heel andere benadering nationaal en internationaal. We houden de markt scherp en 

liften hier simpelweg mee met de huidige partners en touroperators. De focus ligt hier voornamelijk op het spreiden 

van de boekingen over een dag en de seizoenen. Kinderdijk komt uit een positie voor wat betref de groepenmarkt 

van overtoerisme, mede door het in gebruik nemen van de groepsentree is hier sturing aan gegeven. De uitdaging 

die er nu ligt is om touroperators uit buurlanden aan te trekken die passend zijn binnen het verhaal Kinderdijk en 

dan met name voor in het laagseizoen. 

Product en de ontwikkeling 

Basis van onze productontwikkeling de komende jaren wordt de conclusie die nu uit project Verhaal Kinderdijk komt. 

Dat zijn drie pijlers: persoonlijke verhalen van inwoners, het totale verhaal over de Alblasserwaard en de relevantie 

van het verhaal van watermanagement in relatie tot klimaatverandering/-adaptie.  

Bestaande concepten op de locaties worden aangescherpt en verrijkt. Het erf van Museummolen Nederwaard krijgt 

een nieuwe historische indeling, nieuwe routing, faciliteiten en meer beleving. Het dit jaar geopende Vogeltheater 

wordt opgenomen in het individuele ticket. Net als het beurtschip de Alles heeft een Tijd. Museummolen Overwaard 

(contramolen) zal enkel nog te bezoeken zijn voor groepen door afname van arrangementen.  

Er wordt gewerkt aan het opzetten van een gemeenschappelijke tentoonstelling in samenwerking met een andere 

museum, bijvoorbeeld over visserijcultuur o.i.d. Dit zijn we voornemens in de schuur op het erf van Museummolen 

Nederwaard. Wisselende tentoonstellingen zijn zeker in een crash scenario middelen om de Nederlandse markt aan 

te trekken. 

De prijs voor je product 

In basis blijft de prijs voor individu en groepen hetzelfde. In 2019 is het all-in one ticket ingevoerd, waarmee 

bezoekers alle locaties in het Werelderfgoed met één ticket kunnen bezoeken. De prijzen zijn nu doordeweeks en in 

het weekend verschillend. Onze basisprijs is de prijs in het weekend en een bezoek doordeweeks levert korting op. 

Een nieuw exclusief arrangement omtrent het Vogeltheater komt volgend jaar in de markt, dit is in samenwerking 

met Swarovski en de Vogelbescherming. 

Marketinginspanningen 

De basis ligt bij inzicht verkrijgen in de gast en zo de motivatie van bezoek en waardering te achterhalen. Dit door 

het analyseren van de ticketing en enquêtes af te nemen per email na bezoek van het Werelderfgoed. Op termijn 

willen we het bezoekersonderzoek verder uitbreiden.  

Werelderfgoed Kinderdijk gaan we vanaf komend jaar weer neerzetten als een ‘dagje uit’. We werkten met tijdsloten 

van een vier uur bezoekduur in verband met de maatregelen en dit gaan we omzetten naar een aankomsttijd. Geen 

eindtijd meer van bezoek maar wel een gerichte aankomsttijd, alles ten goede van de spreiding en inzicht ten 

behoeve van bezoekersmanagement. 

Het is belangrijk om de organische positie verder uit te bouwen, zodat we minder afhankelijk zijn van de 

naamsbekendheid vanuit het Werelderfgoed en een bredere groep kunnen bereiken die ons (nog) niet kent. Google 

en dus onze online kanalen spelen hier een grote rol in. 

Marketingcampagnes lopen heel het jaar door waar we evenementen, activiteiten en tentoonstellingen aan 

koppelen. Te denken aan de maand februari dat we gezamenlijk optrekken met de ANWB, het moment dat het 

Vogeltheater voor het eerst te bezoeken is en we de natuur en vogelliefhebber bereiken. De molenmaand in juni dat 

we gezamenlijk opzetten met Avonturenboerderij Molenwaard en waar we een Kinderdijkse molendag voornemens 
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zijn. In september hebben we een jubileumeditie van de verlichtingsweek samen met de eerste editie van de 

Deltaconcerten. Oktober familiemaand, periode van de herfstvakantie waar ook een Klokhuisdag vanuit 

Werelderfgoed Nederland georganiseerd gaat worden. In december staat de vrijwilliger centraal en door middel van 

de Natuurwerkdag en Nationale vrijwilligersdag. En als afsluiter van het jaar dat Kinderdijk dan maar liefst 25 jaar op 

de Werelderfgoed lijst staat. 

 

  



 

Begroting 2022      17/19 

 

Bijlage 2: begroting bezoekersmanagement 

 

Vanaf 1 januari 2022 heeft Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) de leiding van het bezoekersmanagement 

overgenomen van de gemeente Molenlanden. Het bezoekersmanagement is een samenwerking tussen de 

gemeenten Molenlanden en Alblasserdam, Waterschap Rivierenland, Provincie Zuid-Holland en de SWEK. Nu de 

leiding in handen is van SWEK is het plan en de begroting hiervoor ook als bijlage opgenomen in de begroting 2022 

van SWEK.  

Doelstellingen bezoekersmanagement 

Het bezoekersmanagement is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Kinderdijk 2030 en heeft als doelstelling de 

bezoekers aan het Werelderfgoed op een goede manier naar, in en van het Werelderfgoed Kinderdijk te begeleiden. 

Daarbij richt dit plan zich op de vervoersstromen buiten het Werelderfgoed. SWEK begeleidt en vervoert daarnaast 

ook bezoekers binnen het Werelderfgoed, dit valt binnen de reguliere begroting van SWEK. Tenslotte is naast de 

fysieke operatie ook communicatie een belangrijk onderdeel van het bezoekersmanagement.  

Plannen per modaliteit 

Auto’s: 

• Automobilisten worden naar de parkeerplaats Zuiderstek- Alblasserdam geleid. Dit gebeurt zowel door 

communicatie op de website als ook door middel van fysieke maatregelen in Alblasserdam door 

bewegwijzering.   

• Op de beheerde parkeerplaats parkeert men door een vooraf gekocht combiticket of door deze ter plaatse 

aan te schaffen. Parkeren zonder een ticket aan te schaffen lukt dus niet.  

• Met het combiticket kan men vervolgens kiezen voor vervoer naar het Werelderfgoed per shuttlebus of per 

fiets.  

• De exploitatie van de parkeerplaats wordt verzorgd door Tourist Info Alblasserdam.  

Campers: 

• Overnachtende bezoekers met een camper gaan naar het camperpark Kinderdijk op sportpark Souburgh in 

Alblasserdam. Op de parkeerplaats kan men een fiets huren voor verder vervoer naar het Werelderfgoed. 

• Campers die alleen willen parkeren (en dus niet overnachten) worden tot de tijd dat de parkeervoorziening 

in de Westrand van Nieuw-Lekkerland gereed is verwezen naar de Vletstraat in Nieuw-Lekkerland.  Vanuit 

hier kan men een fiets huren voor verder vervoer naar het Werelderfgoed.  

Touringcars / groepsvervoer: 

• Touringcars stoppen in 2022 op de stop&go in Werelderfgoed Kinderdijk. Hier zijn zes plaatsen beschikbaar. 

Vanaf 2023 is de verwachting dat de parkeerplaats aan de Westrand van Nieuw-Lekkerland gereed is. Indien 

er meer vraag is naar zes parkeerplaatsen tegelijk dan wordt een tijdelijke parkeerplaats in Nieuw-

Lekkerland gezocht.  

• Groepen worden via de groepsentree Kinderdijk in begeleid. Groepen die parkeren in Werelderfgoed 

Kinderdijk nemen altijd een arrangement af in het Werelderfgoed.  
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Riviercruises: 

• Riviercruiseboten meren aan bij de steigers in de Lek.  

• Groepen worden via de groepsentree Kinderdijk in begeleid. Groepen die aanmeren in Kinderdijk nemen 

altijd een arrangement af in het Werelderfgoed.  

Personenvervoer over water 

• Het Werelderfgoed heeft een waterbushalte. SWEK wil vanaf 2022 de samenwerking met de Waterbus / 

Blue Amigo intensiveren. Bezoekers van het Werelderfgoed worden gestimuleerd een combiticket kopen 

voor hun bezoek aan het Werelderfgoed in combinatie met vervoer via de waterbus / Blue Amigo.  

• De nieuwe steiger die gescheiden aan- en afvoer van bezoekers regelt is nog niet gerealiseerd, voor de 

veiligheid zal er tijdens de drukke dagen toezicht op de veiligheid worden ingezet. Hiervoor worden 

afspraken gemaakt met de exploitant van de waterbus. 

• Het Driehoeksveer doet Kinderdijk ook aan, de exploitatie hiervan is ook in handen van Blue Amigo. Derhalve 

wordt dit veer meegenomen in de afspraken van het combinatieticket.  

• Het veer Krimpen aan de Lek – Kinderdijk. Met het veerbedrijf wordt samengewerkt en wordt naar elkaar 

verwezen. Met het veerbedrijf lopen gesprekken om ook de exploitatie van de steiger nabij de veerstoep te 

beheren, zodat ook hier grip op de bezoekersstromen wordt gerealiseerd.  

Organisatie 

De SWEK en de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden  werken integraal samen bij de aanpak van het 

bezoekersmanagement. Voor afstemming met partijen (zoals het Waterschap en Tourist Info Alblasserdam) is een 

werkgroep opgericht die regelmatig overlegd over de uitvoering van het plan bezoekersmanagement.  

SWEK heeft daarnaast een interne werkgroep bezoekersmanagement, onder leiding van de directie, waarin naast de 

projectleider bezoekersmanagement ook het hoofd marketing en communicatie en het hoofd logistiek van de SWEK 

deelnemen.  

Kosten en opbrengsten worden door de partijen verrekend in het Kinderdijkfonds zoals overeengekomen in het 

Financieel Arrangement Kinderdijk. Over dit Kinderdijkfonds moet nog een besluit worden genomen. Indien niet 

wordt besloten tot oprichten van het Kinderdijkfonds wordt het exploitatieresultaat gedeeld.  
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Begroting 2022 

De begroting 2022 heeft betrekking op het bezoekersmanagement auto’s en touringcars en kent ten opzichte van de 

begroting 2021 een gewijzigde opzet. In de begroting wordt nu ook de exploitatie van het parkeerterrein in het 

Werelderfgoed meegenomen. Hieronder volgt de begroting op hoofdlijnen.  

Opbrengsten 

- Parkeren Alblasserdam & Kinderdijk basis: 36.500 auto’s a € 7,50,- = € 273.750,- inclusief btw = € 226.240,- 

exclusief btw.  

- Toeslag parkeren Kinderdijk: 12.500 auto’s a € 2,- = € 25.000,- inclusief btw = € 20.662,- exclusief btw.  

- Parkeren touringcars: 500 touringcars a € 17,50 = € 8.750,- inclusief btw = € 7.231,- exclusief btw.  

- Totaal opbrengsten: €  254.133,- exclusief btw.  

Kosten 

- Inrichting tijdelijke parkeerplaats Alblasserdam: € 20.000,- exclusief btw 

- Afschrijving investeringen Alblasserdam: € 4.000,- exclusief btw 

- Beheer Alblasserdam: € 41.580,- exclusief btw 

- Shuttlebus: € 150.000,- exclusief btw.  

- Inrichting Nieuw-Lekkerland (deels voor seizoen 2023): € 22.500,- exclusief btw.  

- Communicatie: € 15.000,- exclusief btw. 

- Beheer Kinderdijk en projectleiding: € 136.080,- exclusief btw. 

- Overige kosten en onvoorzien: €  47.500,- exclusief btw. 

- Totaal kosten: € 436.660,- exclusief btw. 

Resultaat 

Het exploitatieresultaat voor 2022 bedraagt - € 182.527,- exclusief btw (verlies) en wordt verrekend in het 

Kinderdijkfonds.  

 

 

 

 


