
  

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is op zoek naar:   
 

Vrijwillig schipper 

De geschiedenis van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is innig verbonden met het water. Vanaf de eerste 
Elshoutsluizen uit de veertiende eeuw tot de moderne gemalen die het polderwater lozen op de Lek: hier 
stroomt alles mee met de regen, de rivieren en het tij. Met onze rondvaartboten bieden we onze bezoekers een 
prachtige kans om de molens en het gebied van Kinderdijk op de beste manier te beleven: varend over het 
oppervlak van onze boezems. Natuurlijk kunnen we die belevenis alleen maar aanbieden als we met ervaren en 
deskundige schippers kunnen zorgen voor een behouden vaart. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk is daarom 
op zoek naar schippers die het leuk vinden om hun ervaring en kunde vrijwillig in te zetten om een prachtig stuk 
watergeschiedenis aan de hele wereld te laten zien. 

Een onvergetelijke indruk van ons unieke Hollandse molenlandschap 

De Alblasserwaard en de streek rondom Kinderdijk kennen een lange en trotse geschiedenis die bol staat van de 
scheepvaart. Generaties lang werkten hele families hier op de binnenvaart en de grote vaart, in de imposante 
scheepswerven en in de havens van onze roemruchte Drechtsteden. Die rijke traditie heeft ervoor gezorgd dat 
onze streek altijd een thuis geweest is voor schippers met een scheepslading aan ervaring. Zo'n persoonlijke 
achtergrond laat je nooit meer los: dat weet iedereen die er zelf door getekend werd. Hier in Kinderdijk mogen 
we dan ook al jaren genieten van een team vrijwillige schippers die onze rondvaartboten besturen. Jong en oud 
hebben op hun beurt genoten van de schittering op het kabbelende water, terwijl tussen de wuivende rietkragen 
de oude molens statig aan ze voorbij trokken. Een onvergetelijke indruk van ons unieke Nederlandse 
waterbeheer en het land dat we aan het water ontworstelden. Om ervoor te zorgen dat zij dit ook in de toekomst 
kunnen blijven beleven, zijn we hard op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Wie een enthousiaste 
schipper kent, of zelf beschikt over de ervaring en het vakmanschap dat we zoeken, is meer dan welkom om 
contact op te nemen met ons hechte team van vrijwilligers.   

Alle hens aan dek 

Nu we onlangs als stichting onze vloot hebben mogen uitbreiden, is het alle hens aan dek op de boezems van 
Kinderdijk. Onze stichting drijft op de inzet en het enthousiasme van onze vrijwilligers. Schipper zijn op onze 
rondvaartboten geeft je de kans om je verbondenheid met Kinderdijk en met het water waarmee het allemaal 
begon te delen. In ons UNESCO Werelderfgoed deel je de geschiedenis en die wortels niet alleen met honderden 
vrijwilligers, maar vooral met duizenden bezoekers die van over de hele wereld komen beleven wat onze streek 
zo uniek en bijzonder maakt!    

Vrijwillig schipper worden? Mail ons! 
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