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Gebied huidige grondexploitatie Haven-Zuid
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Doelstellingen 3 en 4 zijn behaald door onder meer de bouw van 

de nieuwe loods van Oceanco, de herinrichting van Dam/Ruigenhil 

en de bouw van de brandweerkazerne. 

Voor het behalen van doelstelling 1 en 2 zijn stappen gezet. Zo 

zijn er verschillende toeristische elementen gerealiseerd zoals de 

portiersloge, het toeristisch overstappunt (TOP), de ophaalbrug en 

een steiger. Daarnaast is de entree van het dorp verbeterd door 

realisatie van de brandweerkazerne en de nieuwe spuitloods.

Algemeen

De gemeenteraad heeft in mei 2016 gevraagd om de ambitie 

voor Haven-Zuid (op pagina 4 grijs gearceerd) te herijken tot een 

nieuwe, realistische ambitie omdat de oude ambitie niet leidt tot 

een succesvolle ontwikkeling.

De gemeenteraad gaf aan dat zij van de nieuwe ambitie verwacht 

dat deze blijk geeft van visie én realistisch is, tot stand gebracht 

samen met de (vastgoed)markt.

Oude ambities

De ontwikkeling van Haven-Zuid – toen nog de hele bedrijfslocatie 

tussen haven en A15 - gaat terug tot het jaar 2000. In 2008 is de 

volgende doelstelling geformuleerd:

1. Het ontwikkelen van Haven-Zuid tot hét toeristisch 

knooppunt in de regio met als doel het binden van 

bezoekers van het Werelderfgoed Kinderdijk aan 

Alblasserdam (tijdsbesteding en uitgaven vergroten).

2. Het revitaliseren van de haven van Alblasserdam ten 

behoeve van een levendig centrum.

3. Economische revitalisering Haven-Zuid-terrein voor 

scheepsbouw en scheepsbouw gerelateerde bedrijvigheid 

(Oceanco).

4. Het verbeteren van de ontsluiting van het Haven-Zuid-

terrein.

1 Inleiding
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Proces totstandkoming nieuwe ambitie, raadsvergadering mei 2016
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Nieuwe ambities

In het coalitieakkoord en de samenlevingsagenda staat 

aangegeven dat er in deze collegeperiode een nieuwe ambitie en 

ontwikkelstrategie wordt opgesteld. Als maatschappelijk effect 

bij de ontwikkeling van Haven-Zuid wordt beoogd, dat de locatie 

meer dan nu gaat meedoen in het centrum van Alblasserdam, 

conform centrumvisie. Ook moet de plek een rol gaan spelen in 

het binden van bezoekers van het molengebied aan Alblasserdam, 

onder andere door het vervullen van een logistieke functie voor de 

Entreezone Molens Kinderdijk. 

In mei 2016 heeft de gemeenteraad aan het college opdracht 

gegeven om te komen tot deze nieuwe ambitie welke tot stand 

moest komen door kansen te verbinden met lessen uit het verleden 

en kennis van de markt, zie afbeelding op pagina 7. 

Bij het vormen van de nieuwe ambitie is een groter gebied tot 

studiegebied genomen. Enerzijds vanwege de vele verbanden 

die er met de ontwikkeling van andere locaties in het dorp 

en in de regio zijn; op de afbeelding op pagina 6 staan deze 

verbanden aangegeven. Anderzijds is dit gedaan omdat realisatie 

van de doelstellingen dit noodzakelijk maakt (zie hoofdstuk 3: 

haalbaarheid). 

Participatie

Het traject om te komen tot een nieuwe ambitie is op interactieve 

wijze doorlopen. Lokale ondernemers waren onderdeel van de 

projectgroep, er is gesproken met projectontwikkelaars en er is 

specialistische kennis uit de markt betrokken om onderwerpen 

feitelijk en realistisch uit te werken. Tevens zijn bewoners gehoord 

en is de gemeenteraad intensief betrokken geweest.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 staan de zes ambities benoemd die zijn opgehaald in 

het interactieve proces. 

In hoofdstuk 3 wordt de haalbaarheid van deze ambities getoetst. 

Hoofdstuk 4 geeft de nieuw ambitie kort en krachtig weer evenals 

een opmaat voor de volgende stap: de ontwikkelstrategie. 

Hoofdstuk 5 bevat de bijlagen en een verantwoording van het 

werkproces tot nu toe.





Kaart: losse schakels in het centrum en gewenste verbindingen
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Zes ambities 

Voor de locatieontwikkeling zijn zes ambities opgehaald:

1. Verlevendigen van het centrum

2. Evenwicht vinden tussen “verlevendigen” en “rust houden”

3. Ontwikkelen op eigen schaal en karakter

4. Duurzaam ontwikkelen

5. Versterken van de Maritieme Topregio

6. Alles-met-alles verbinden

1 - Verlevendigen van het centrum

In de structuurvisie 2040 heeft de gemeenteraad van Alblasserdam 

zich uitgesproken voor verlevendiging en versterking van het 

centrum om het profi el van ‘Bedrijvig Hollands Dijkdorp’ uit te 

bouwen. 

Als uitvoer hiervan is samen met de burgers een centrum(hart)

visie opgesteld die begin 2016 is vastgesteld. 

De centrumvisie spreekt over het aaneensluiten van de losse 

schakels Dam-Plantageweg, Makado en het havengebied (zie 

nevenstaande tekening) en over het toevoegen van programma op 

de gewenste plekken om aaneenschakeling te bewerkstelligen. 

Net als de centrumvisie geeft de Samenlevingsagenda 2014-

2018 aan dat het belangrijk is om de haven en Haven-Zuid bij het 

2 Zes ambities
Tussen mei en december 2016 zijn bij veel partijen hun ambities voor Haven-Zuid opgehaald. De gemeenteraad 

boog zich over de locatie middels praatplaten en een excursie. Lokale ondernemers in de toeristische sector spraken 

zich uit over wat zij zagen als realistische ambities en ook Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en gemeente 

Molenwaard deelden hun beeld over de ontwikkeling van Haven-Zuid.  Ook werden eerder opgeschreven ambities uit 

de Structuurvisie 2040, centrum(hart)visie en Samenlevingsagenda in beeld gebracht. 

In dit hoofdstuk treft u deze ambities aan. 

centrum te betrekken om het centrum te versterken. 

Van belang voor de levensvatbaarheid van het centrum op termijn 

is niet alleen het tegengaan van de versplinterde situatie, maar 

ook het levensvatbaar houden van de huidige winkelstand en 
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andere voorzieningen, een en ander in relatie tot de stijgende 

internetaankopen en dalende uitgaven in fysieke winkels.

Het economisch belang van een toeristische ontwikkeling voor 

verlevendiging van het centrum van Alblasserdam kan niet 

onderschat worden: met de krimpende markt voor fysieke winkels 

en de wetenschap dat de toeristische markt de enige is die fysiek 

gebonden is en daarmee de winkelmarkt kan voeden, is het belang 

voor Alblasserdam om op deze economische sector in te zetten 

duidelijk. Ook heeft Alblasserdam de wens om een aantal losse 

schakels in het centrum aaneen te laten groeien, dat betekent dat 

nieuw programma aangetrokken moet worden op het Raadhuisplein 

en het Cortgene en wellicht ook tussen Raadhuisplein en Haven-

Zuid of rondom de haven. Nieuw programma vereist draagvlak in 

de vorm van groeiende geldelijke besteding.

Met bijvoorbeeld een toename van 500 toeristische bezoekers 

per dag aan het centrum1 hangt een extra besteding door hen 

van €6500 per dag2 samen. De extra inkomsten doordat ook 

Alblasserdammers langer in het centrum zullen verblijven zijn 

hierin nog niet meegerekend.

Als geschikte programmering worden onder meer genoemd 

horeca, een kade waar vanaf men op het water kan recreëren, 

toeristische functies zoals Tourist Info Alblasserdam en andere 

recreatieve bedrijvigheid, passantenhaven, havenrestaurant, 

pannekoekenboot, nieuwbouw voor de watersportverenigingen, 

1 Dit cijfer is gebaseerd op een inschatting van een toevoeging van toeristen 
in het centrum die de aanwezige eigen bevolking niet overschaduwt, zie verder bij 
ambitie 2 ‘evenwicht vinden tussen verlevendiging en rust houden’.

2 Bron: Bureau Vrijetijdszaken, Rapportage doelgroepen toeristen, kansen 
voor Alblasserdam, 2017.

bed and breakfast op een boot en kleine evenementen op de 

kades. 

In speerpunt 6 van de centrumvisie: opheffen barrièrewerking 

snelweg Haven, wordt gesproken over “een toekomstig scenario 

dat veel steun krijgt van bewoners: het verleggen van de rijbaan 

naar de zuidzijde van de Haven. Dit speelt een groot deel van het 

centrum vrij van druk verkeer en het centrum kan over de gehele 

lengte op een prachtige manier aangesloten worden op de haven 

en ook Landvast is beter bereikbaar. Het dorp presenteert zich 

hiermee weer aan de haven. Met de verlegging van de weg naar de 

zuidzijde kunnen toekomstige ontwikkelingen op Haven-Zuid goed 

ontsloten worden, evenals de overige functies.

Uit nader onderzoek zal moeten blijken wat de verkeerskundige 

consequenties zijn en wat de consequenties zijn voor de ontsluiting 

over het water voor de schepen die in de jachthaven liggen.”

2 - Evenwicht vinden tussen “verlevendigen” en “rust 
houden” 

In de Samenlevingsagenda staat dat men kiest voor vergroting 

van de toeristische dynamiek door regievoering op de ontwikkeling 

van Haven-Zuid en Kinderdijk. Het doel is om de stroom bezoekers 

aan het molengebied niet langer alleen als last te zien, in de vorm 

van verkeersdruk op de dijk, maar om te zorgen dat deze mensen 

levendigheid gaan brengen in het centrum. 

Daarbij zijn regulering van de aantallen en het handhaven van de 

status quo met betrekking tot openingstijden van voorzieningen 

van belang. Het is bijvoorbeeld wenselijk dat Alblasserdammers 

zich niet gaan voelen als ‘decor’ voor de bezoekers. Dit betekent 



Kaart: rustiger en levendiger dorpsdelen met godshuizen
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Toename van betalende bezoekers  aan 
Werelderfgoed (historisch) 

2008: 110.900

2010: 125.300 

2012: 133.000 

2014: 210.000

2016: 275.000

Prognose betalende en niet-betalende bezoekers  

2017: 500.000

2025: 700.000
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enerzijds dat er niet teveel bezoekers bij moeten komen 

en anderzijds dat het type bezoekers van belang is en de 

groepsgrootte. Rustzoekende wandelaars bijvoorbeeld zullen zich 

goed verhouden tot de Alblasserdamse bevolking en busladingen 

hebben een andere impact dan individuele bezoekers. De grootste 

groei in bezoekers van het werelderfgoed zijn overigens de 

groep individuele bezoekers uit Azië en de groep deelnemers aan 

riviercruises.

Voor wat betreft de aantallen extra mensen in het centrum, wordt 

een toevoeging van 500 bezoekers per dag3 ingeschat als aantal 

dat de eigen bevolking niet zal overvleugelen. Dat betekent 

bijvoorbeeld 150 mensen in het centrum extra op enig moment 

waarvan 75 op terrasjes en 75 winkelend. Dit getal kan worden 

gebruikt bij het toetsen van functies die ontwikkeld worden op 

Haven-Zuid. 

Momenteel wordt een Alblasserdamse Visie op Toerisme en 

Recreatie opgesteld. In een werksessie in december 2016 heeft de 

gemeenteraad de leidende thema’s besproken:

 ‘authenticiteit’, ‘rust en stilte’ en ‘erfgoed’. Onder het thema 

‘rust en stilte’ werd gesproken over de mogelijkheid van het 

invoeren van een stiltegebied in de polder, ten einde daar de rust 

(waaronder de zondagsrust) te borgen. Rust en Stilte, waar de 

zondagsrust een onderdeel van uitmaakt, is een kenmerk van 

het dorp. Daarnaast wil men ook verlevendiging. In plaats van de 

tegenstrijdigheid daartussen, zoekt de raad naar hoe deze twee 

wensen elkaar kunnen versterken (symbiose).

3 Dit cijfer wordt in 2017 verder onderbouwd door Bureau NIO, 
stadssociologen.

De ligging van het centrum aan de rand van het dorp kan bijdragen 

aan het vormgeven van deze wens. Een levendiger gebied langs 

dijklocaties en dorpskern kan gescheiden worden gehouden van de 

rustige locaties van de woonwijken en de stille polder (zie fi guur 

op de voorgaande bladzijde). Door ervoor te kiezen verlevendiging 

alleen in deze gebieden toe te staan én door de functies die er 

komen af te stemmen op de cultuur van het dorp wordt zowel 

gehoor gegeven aan de mensen die verlevendiging willen alsook 

aan de mensen die de stilte willen bewaren. 

De thema’s ‘Erfgoed’ en ‘Authenticiteit’ kunnen bij de ontwikkeling 

van Haven-Zuid uitstekend als leidraad worden gebruikt. De locatie 

kan vanwege zijn historie én de functie voor bezoekers aan het 



Winnend ontwerp bezoekerscentrum Kinderdijk M&DB Architecten
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molengebied het toonbeeld worden van erfgoed en authenticiteit.

Een uitgangspunt dat ook in de nieuwe visie terug zal komen is 

het verbinden van toeristische groei met de identiteit van het dorp 

door qua toerisme in te zetten op bezoekers die geïnteresseerd zijn 

in de (maritieme) geschiedenis van Alblasserdam en/of komen voor 

het genot van het landschap (water en Waard).

De ontwikkeling van de Entreezone Molens van Kinderdijk is 

een buitengewoon relevante ontwikkeling voor het dorp. In 

onderstaand schema ziet u de groei van de bezoekersaantallen. 

De bewoners van de dijken in Alblasserdam en Kinderdijk 

ondervinden met de huidige bezoekersaantallen al last van het vele 

autoverkeer. De groei die het Werelderfgoed zal doormaken in de 

komende jaren, zal het autobezoek doen groeien, als er niet wordt 

ingegrepen.

In de gebiedsdeal (2015) tussen de gemeentes Alblasserdam 

en Molenwaard en Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) 

is afgesproken om de groeiende aantallen bezoekers primair te 

kanaliseren via vervoer over water, ten einde de zwaar belaste 

aanvoerroutes over de dijken te ontzien.

Haven-Zuid verleent daar een bijdrage aan met de shuttleservice 

waarvan het deel dat langzaam en attractief vervoer aanbiedt op 

korte termijn kan starten. Dit vervoer zorgt ervoor dat mensen die 

normaliter per auto naar het Werelderfgoed reizen, de auto kunnen 

achterlaten op Haven-Zuid en verder reizen per paardentram, boot 

en fi ets of wandelend via bijvoorbeeld het knooppuntennetwerk. 

Bij het Werelderfgoed wordt het parkeren afgebouwd. Vanaf 

2025 staan er geen inkomsten meer voor geprognosticeerd in de 

begroting van SWEK. Dit is een natuurlijk moment waarop vanaf 

Haven-Zuid een shuttlebusjesdienst zou kunnen gaan rijden. SWEK 

staat ervoor open om te praten over een eerder moment zoals het 

gereedkomen van de bouw van het bezoekerscentrum. 

Mercon Kloos zou een bijdrage kunnen leveren door aanlandpunt te 

worden voor riviercruises, waterbus of een snelle afvaart over de 

Noord vanaf Haven-Zuid. 

Momenteel wordt ook de provinciale openbaarvervoersconcessie 

(DAV-concessie) voor 2018 regionaal voorbereid. De komst van 

een mogelijk busstation op de Grote Beer geeft de mogelijkheid om 

bezoekers aan de molens ook daar af te vangen. Dit levert echter 

geen economische winst of extra levendigheid op voor Alblasserdam.

SWEK onderzoekt de beleving van reis en bezoek minitueus wat 

ertoe leidt dat de bezoeker beter gestuurd kan worden, bijvoorbeeld 

in de manier waarop hij/zij naar de molens toereist. Dit heeft zijn 

beslag gekregen in een recent gelanceerde nieuwe website en in de 

ontwikkeling van een zogenaamde customer journey app. 

De ambitie van de toerist, als daar al op zo’n wijze over gesproken 

kan worden, is het hebben van een goede beleving met een 

zorgeloze reis met een zo kort mogelijke of zo leuk mogelijke 

reistijd tot hun bestemming. Dit geldt zowel voor de regionale 

recreant als de internationale bezoeker. Vanwege de autonome 

groei van bezoekersaantallen, ontwikkelt SWEK een aantal 

nieuwe bezoekersdoelen op het terrein, waaronder een derde 

bezoekersmolen. Haven-Zuid wordt in dit kader genoemd als een 

goede transferplek of tussenbestemming. 
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3 - Ontwikkelen op eigen schaal en karakter

Alblasserdam kiest met vaststelling van haar recente kaders 

- cultuurnota, centrum(hart)visie, welstandsnota, beschermd 

dorpsgezicht en structuurvisie 2040 - steevast en zelfverzekerd 

voor een ontwikkeling vanuit innerlijke kracht. Ook voor de 

ontwikkeling van Haven-Zuid is dit een uitgangspunt: te lezen in 

de Samenlevingsagenda 2014-2018 staat dat de ontwikkeling moet 

passen bij de schaal en het karakter van Alblasserdam.

Om dit handen en voeten te geven zijn vier praatplaten gemaakt 

(zie pagina 16) en met de raad besproken. Daarnaast zijn 

referentieprojecten (zie pagina 18) bestudeerd en bezocht. Dit 

gebeurde in september 2016 en leverde het volgende op:

Praatplaten

• Een combinatie van praatplaten “rondje regio” en “attractie 

Zuid-Holland” wordt gezien als wensbeeld waarbij over dit 

laatste beeld wordt gezegd dat:

 ◦ vooral de Maritieme sfeer en de architectuur/

gebouwmassa’s en eventueel de op eigen historie 

geïnspireerde attractie wenselijk zijn, 

 ◦ de schaalgrootte van het programma (even groot als 

Kinderdijk, haven zonder watersportverenigingen) 

onwenselijk is, 

 ◦ een groter aandeel wonen wenselijk is om het fi nanciële 

risico van dit scenario te dempen.

• Van praatplaat ‘rondje regio’ wordt vooral de toegankelijkheid 

van het havenwater voor Alblasserdammers en recreanten en 

het gedeeltelijk behouden van de jachthaven gewaardeerd. 

Van deze praatplaat worden de stedelijke blokken die te weinig 

historisch en intiem ogen als negatief beoordeeld en zo ook 

het te grote aantal woningen. De openheid van de verkaveling 

wordt gewaardeerd. 

• In beide ziet men invulling voor verbetering van de verbinding 

met het centrum terug onder andere door de doorgetrokken 

brug vanaf Landvast. 

De praatplaat “geduld en ruimte geven” wordt gezien als mogelijke 

voorloper voor een defi nitieve realisatie. De praatplaat “Woon-

werklocatie” wordt niet als wenselijk geacht als scenario om zo 

te realiseren op Haven-Zuid. Het sluit niet uit dat een uiteindelijk 

scenario een combinatie betreft waar ook elementen uit deze 

praatplaat een plek hebben.

Qua maatschappelijk en fi nancieel rendement drukken de raad en 

het toen tevens aanwezige culturele netwerk uit dat:

• er voorkeur is een diversiteit aan recreatieve functies te 

realiseren waarbij matig tot veel toeristen worden gebonden 

aan het dorp in plaats van alleen wonen of bedrijvigheid.

De scenario’s “rondje regio” en “geduld en ruimte” dragen hier 

het best aan bij.

• de toename aan werkgelegenheid van belang is bij de 

ontwikkeling van Haven-Zuid met een net iets bovengemiddeld 

opleidingsniveau. “Rondje regio” en “geduld en ruimte” sluiten 

hier het best bij aan.

• het geen probleem vormt als er meer kosten dan nu begroot 

in de grex worden gemaakt voor planvorming maar dat zij ook 

hogere opbrengsten verwachten dan nu zijn opgenomen in de 

grex. Scenario “Rondje regio” sluit daar als enige op aan.



Zaanstad, hotel, stadskantoor en winkeltjes Hellevoetsluis, woningen met bedrijf-aan-huis op begane grond

Oud-Beijerland, woningenDeventer, havenkwartier
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Qua proces:

• Er is behoefte om een eigen (gemeentelijke/Alblasserdamse) 

visie te ontwikkelen op het gebied, zeker niet alles kan, er moet 

iets Alblasserdams komen en de plek moet echt bij het dorp 

betrokken worden.

• Er is draagvlak voor de ontwikkeling van dat gebied, tijd voor 

actie

Referenties

Tijdens de excursie met de raad is een aantal locaties 

bezocht dat als referentie gebruikt kan worden voor wat qua 

stedenbouwkundige opzet wél of niet des dorps is. 

Oud-Beijerland werd bezocht omdat ook deze gemeente zoekt naar 

een balans tusssen verlevendiging en rust. Aan de haven is recent 

een nieuwbouwplan opgeleverd, zie afbeelding. Deze oplossing 

werd geroemd als rustig en passend. Men miste op de begane 

grond wel gezellige functies die het openbare leven stimuleren. 

De bebouwing aan de Burgemeester van der Jagtkade in 

Hellevoetsluis vond men weliswaar vrolijk, maar ook risicovol 

omdat een dergelijke aanpak ervoor zorgt dat de een het prachtig 

vindt en de ander niks. Men miste de levendigheid op de kade.

In Zaanstad heeft men de Zaanse stijl opnieuw uitgevonden en in 

een modern jasje gestoken. Deze vorm van voortbouwen op de 

authentieke architectuur uit de streek krijgt van de raadsleden 

minder hoge waardering. Er werd bijvoorbeeld gezegd: Ja, we 

leven in een streek met Molens, maar voor ons hoeft Alblasserdam 

niet een molenfestijn te worden. Wel werd de stedenbouwkundige 



 

 

Bedrijvig 
= industrie 
= arbeiders 

 

Maritiem 

karakter 
= scheepswerf ca  
= haven zichtbaar 
en beleefbaar  
 

Historisch 
erfgoed 
= molens 
= beschermd 
dorpsgezicht 
= Alblas 
= toerisme 
 

Gelovig 
= zondagsrust 
= hoedenwinkel 
= kerkgang 
= moskeegang 

 Kleinschalig 
= rustig wonen 
= menselijke maat 
= voorzieningen  bij 
dorpse schaal  
= korte lijnen 
bestuur 
 

Groen 
= groene wijken 
= leefbaar 
= ligging in de 
polder 
= bijdrage aan 
klimaatadaptatie 
 

Ontmoeting 
=verenigingsleven 

=respect voor   
elkaar 
= openbare ruimte 
= levendig  centrum 

Bedrijvig 

Hollands 

Dijkdorp 
=verbinding rivier 
en polder 
= 2 gezichten 

Bedrijvig Hollands Dijkdorp 
een woondorp met ruime werkgelegenheid en groeiende mogelijkheden voor toerisme 
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setting gewaardeerd: ‘aangenaam om hier te lopen’.  Ook werd 

gewaardeerd dat er actief wordt ingezet op de gebiedsmarketing, 

in nauwe samenwerking met de naastgelegen grote stad 

Amsterdam.

Van de Deventerse aanpak van het Havenkwartier werd de 

organische aanpak zeer gewaardeerd. Er werden duidelijk regels 

gesteld maar weinig in aantal zodat ondernemers en bewoners veel 

ruimte hadden om ideeën werkelijkheid te laten worden. Ook de 

bereidheid om oude schulden af te boeken en niet te laten drukken 

op nieuwe initiatieven werd aangegrepen als punt van aandacht 

voor Alblasserdam.

Beeldkwaliteit

De structuurvisie geeft aan dat de verbinding met de rivier en het 

polderlandschap in hoge mate de sfeer bepaalt van Alblasserdam. 

Alblasserdam is een dorp met twee gezichten die wezenlijk van 

karakter verschillen. Er is het historische dijkdorp met een zekere 

robuustheid en stedelijkheid, met voorzieningen en maritieme 

bedrijvigheid. Aan de andere zijde is er het polderdorp: kleinschalig 

en groen. Het profi el van Alblasserdam, getiteld ‘een woondorp met 

ruime werkgelegenheid en groeiende mogelijkheden voor toerisme’ 

(zie afbeelding op bladzijde 20) laat deze twee gezichten zien.

Ook in en om de Haven zelf zijn deze twee gezichten zichtbaar. De 

robuuste schaal van de loodsen van Oceanco en woongebouw De 

Hellingen en de dorpse schaal van de huizen aan het Zuiderstek en 

de haven. Beide schalen vertellen het Alblasserdamse verhaal. De 

loodsen horen bij het scheepswerfverleden en de arbeidershuizen 

ook. De arbeidershuizen getuigen van de dorpse schaal en de 

scheepswerven van het Wereldse waaraan de industrie van 

Alblasserdam bijdraagt. Er zal samen met de bevolking een 

zorgvuldige afweging gemaakt moeten worden hoe men op Haven-

Zuid op deze schalen voort wil borduren. 

4 - Duurzaam ontwikkelen

Aan de slag gaan met de haven van Alblaserdam, die belangrijk 

is voor geweest in de historie van het dorp en vormend voor de 

cultuur, betekent automatisch dat men zich op moet stellen als 

goed rentmeester en dat voorstellen zich rekenschap moeten 

geven van het vormen van een bestendige toekomst. 

Op elke van de vijf thema’s van het gemeentelijk 

duurzaamheidsplan zijn ambities geformuleerd voor Haven-Zuid. 

De belangrijkste twee zijn dat:

• de ontwikkeling van Haven-Zuid ontmoeting moet faciliteren 

waardoor zij een goed bezocht en duurzaam onderdeel wordt 

van het dorp (thema: duurzame gemeente & inwoners) en dat 

• het ruimtegebruik zodanig moet worden ingericht dat het 

fl exibel is voor de constante verandering die een dorp en de 

ontwikkeling van de toeristische sector doormaakt (thema: 

duurzame dorpsinrichting).

In het kader van de duurzame dorpsinrichting zal ook worden 

onderzocht of de Haven (de weg) omgelegd kan worden naar 

de Marineweg. Het omleggen van de weg biedt een grote 

maatschappelijke bijdrage aan het dorp: het centrum wordt 

dan niet meer doorsneden. Het getuigt daarbij van goed 

rentmeesterschap om hetzij de omlegging nu te laten plaatsvinden, 

hetzij deze voor de toekomst mogelijk te houden.
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Hetzelfde geldt voor het maken van parkeeroplossingen voor 

het centrum. Wanneer het havengebied ontwikkeld wordt, is er 

elders parkeergelegenheid nodig voor de auto’s die nu rondom 

de haven geparkeerd zijn. Deze ruimte is er niet, getuige een 

conceptversie van de parkeerstudie voor het centrum4. Ook de 

andere ontwikkellocaties in het centrum kampen met ruimtegebrek 

qua parkeren en van het Raadhuisplein wordt momenteel door 

menigeen dankbaar gebruik gemaakt als parkeerplaats. Ook hier 

getuigt het van goed rentmeesterschap om parkeerruimte in het 

centrum te creëren voor de gewenste ontwikkelingen nu en in de 

toekomst. 

MIRT

Waterveiligheid vraagt ook om duurzame oplossingen. Het 

gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is kwetsbaar voor 

overstromingen. Uiterlijk in 2050 moeten de dijken aan strengere 

normen voldoen. In 2015 is het Mirt-onderzoek gestart. Mirt staat 

voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. 

De ambities van dit onderzoek zijn om mogelijke ruimtelijke 

en economische kansen te benutten wanneer de dijken worden 

verhoogd. Voor het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt 

ingezet op het versterken van dijken en het geven van ruimte aan 

de rivier.

5 - Versterken van de Maritieme Topregio

4 Concept Parkeerstudie Centrumopgaves, Goudappel-Coffeng, december 
2016

De Drechtsteden zijn ook een Maritieme Topregio. Met het 

verschijnen van het Rapport ‘Samen Zichtbaar Maritiem’ (2015) 

werd de regio een spiegel voorgehouden over onze kwaliteit als 

Maritieme Topregio. Er werd een appèl gedaan onze economische 

kracht op dat vlak te behouden en versterken. Dit betrof de 

daarmee samenhangende zaken zoals het verbeteren van het 

vestigingsklimaat voor hogeropgeleiden om deze langer in de regio 

vast te houden.

Een Maritieme topregio vraagt om een voldoende aantrekkelijk 

woonklimaat voor werknemers van de maritieme bedrijven. Ook 

door Haven-Zuid als centrumlocatie te ontwikkelen wordt dus een 

bijdrage geleverd aan het versterken van de regio.

Haven-Zuid kan bijdragen aan de versterking van onze regio in dit 

kader op de volgende manieren.

1. Blijvend faciliteren van de ontwikkeling van Oceanco. 

2. Het verhogen van het vestigingsklimaat voor hoger opgeleiden 

door:

 ◦ het versterken van het aanbod aan voorzieningen in de 

regio,

 ◦ door een deel van de toe te voegen woningen op deze 

doelgroep te richten.

6 - Alles-met-alles verbonden

De ontwikkeling op Haven-Zuid is een opgave die invloed heeft 

op andere ontwikkelingen en beïnvloed wordt door andere 

ontwikkelingen. Daarom is het van belang om alle dossiers in 
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samenhang te bezien. Op naaststaande afbeelding ziet u welke 

ontwikkelingen en kaders zijn meegenomen en ontwikkeld voor de 

ambitiestelling die in dit document aan u voorligt.

Belangrijk om daar uit te lichten is Mercon Kloos. De in december 

2016 gehouden mini-conferentie leverde op dat ook daar wellicht 

kansen liggen voor recreatief programma en voor parkeren. De 

ambitie voor Haven-Zuid zoals die nu aan u voorligt sluit recreatief 

programma op Mercon Kloos niet uit. Ze bepaalt ook niet dat er 

een attractie moet komen op Haven-Zuid. Dat wordt bepaald door 

de markt en of zij komt met een passende attractie bij de identiteit 

en schaal van en gewenste rust in het dorp.

De noot om tot een verdeling van programma te komen tussen 

Mercon Kloos en Haven-Zuid is nu niet te kraken, daarvoor 

bevindt de ontwikkeling van Mercon Kloos zich nog teveel in een 

beginstadium. Dit betekent dat het proces van ontwikkeling van 

beide constant aan elkaar gerelateerd moet worden.



Afbeelding 61: GOED: nokverhoging voor rij zonder schoorstenen gezien van achterzijde huis, afstand van zijgevel

26



27

De toegangspoort tot het Werelderfgoed?

Het bezoekersaantal van het Werelderfgoed groeit. Nu kan men 

nog direct naar het Werelderfgoed gaan, maar in de toekomst 

zal dat verlopen via toegangspoorten. Het Werelderfgoed heeft 

verschillende (potentiële) toegangspoorten. Deze bedienen 

vanwege hun verschillen in ligging en voorzieningen, verschillende 

doelgroepen bezoekers. Deze poorten zijn plekken waar veel 

mensen langskomen en kunnen zodoende een bijdrage leveren aan 

de lokale economie wanneer ondernemers hun kansen grijpen. 

De volledige uitleg over de poorten en welke doelgroepen ze 

bedienen vindt u terug in de bijlagen. Conclusie van het onderzoek 

naar het verschil van de profi elen van de toegangspoorten is dat 

de profi elen van de poorten elkaar goed aanvullen en er weinig 

concurrentie is wanneer het onderscheidend profi el goed tussen 

de betreffende gemeentes wordt vastgelegd. Met betrekking tot 

de gele autopoorten heeft Haven-Zuid een goede uitgangspositie 

vanwege de directe ligging bij de snelweg, de vele verschillende 

overstapmogelijkheden en de ligging bij een dorpshart. Ze zal 

in ieder geval de bezoeker trekken die een arrangement wil en, 

als er een snelle transitmogelijkheid komt (de Molenbus), ook de 

autobezoeker die snel naar de molens wil. Als deze er niet komt, is 

De Schans voor die groep aantrekkelijker. 

Het verschil in reeds aanwezige functies en faciliteiten tussen De 

Schans en Haven-Zuid is groot. Ons havengbied heeft daarmee als 

poort een unieke kans die de raad en ondernemers kunnen grijpen 

om de doelstelling om meer levendigheid en daarmee economische 

3 Haalbaarheid van de ambities
Een uitgesproken ambitie wordt niet zomaar tot waarheid. Realisatie is onder andere afhankelijk van de vraag in 

de markt en van de medewerking van strategisch partners. Maar ook van de ruimtelijke grenzen en het in balans 

kunnen brengen van tegengestelde ambities zoals ‘verlevendigen’ en ‘rust behouden’. In dit hoofdstuk treft u deze 

onderwerpen aan. Afgesloten wordt met een conclusie over de haalbaarheid van de ambities uit hoofdstuk 2. 

versterking te brengen in het dorpshart te bereiken.

De locatie de Grote Beer kan ook dienen als transferium en poort. 

Ontwikkeling van deze locatie biedt echter niet de voordelen 

die de gemeente zoekt met betrekking tot verlevendiging van 

het dorpshart. Als van daar een frequente transitmogelijkheid 

met openbaar busvervoer wordt geboden zal deze aanvullend 

functioneren op Haven-Zuid. 

De locatie Mercon Kloos kan dienen als aanlandpunt voor bezoekers 

over water, in de toekomst misschien ook voor riviercruises. 

Vanwege de wens om het autoverkeer van de dijk te weren is 

Mercon Kloos alleen de aangewezen locatie voor een nieuwe 

attractie, wanneer een ondernemer goed uit de voeten kan met 

aanvoer van de bezoekers over water.

Conclusie haven als toegangspoort tot de molens

We spreken voor Haven-Zuid over een realistische ambitie als 

transferplek, primair gericht op de individuele auto/camperbezoeker. 

Secundaire doelgroepen, zoals groepen per bus die een hele dag 

dit gebied bezoeken, mensen die in de daluren met de waterbus 

aankomen in Alblasserdam of regionale recreanten die per fi ets 

komen, kunnen ook worden bediend. 

De wens om het autoverkeer op de dijk terug te dringen krijgt ook 

vorm als Haven-Zuid, De Grote Beer, Mercon Kloos en Souburgh/

Vinkenwaard poorten worden met de in de bijlage benoemde 

profi elen. 
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In de volgende paragraaf wordt uitgelicht waar een transferium 

minimaal aan moet voldoen, willen we de doelstelling van 

verlevendiging, regulering en economische versterking bereiken.

Wat is die transferiumfunctie nu precies?

Van de transferiumfunctie wordt door sommigen verwacht dat het 

dé functie is, die ervoor gaat zorgen dat molenbezoekers het dorp 

gaan bezoeken. Maar hoe zit het nu precies met die functie, wat 

mogen we verwachten en hoeveel parkeerplaatsen zijn er eigenlijk 

nodig? Daarnaast is er de vraag of die wel allemaal op Haven-Zuid 

moeten komen te liggen. 

Verkeerskundig bureau XTNT is gevraagd om, samen met de 

adviseur betrokken bij de Visie Toerisme en Recreatie (bureau 

Vrijetijdszaken), te helpen deze vragen te beantwoorden.

Bureau XTNT onderschrijft de potentie die Haven-Zuid heeft om als 

overstapplek te fungeren voor bezoekers van het Werelderfgoed. 

Voorwaarde is dat parkeren bij het Werelderfgoed echt niet meer 

mogelijk is en dat er goed verwezen wordt naar Haven-Zuid. 

Daarnaast moet er naast de voorgenomen shuttleservice met 

aantrekkelijk langzaam vervoer (boot, fi ets, paardentram) een 

basisverbinding komen met busjes die voldoet aan twee eisen: 

korte reistijd naar de bestemming en frequente rijtijden zodat 

mensen geen wachttijd ervaren.

Qua programma geeft XTNT 100 autoparkeerplekken aan voor dit 

moment en 180 plekken op het moment dat het bezoekersaantal 

van het werelderfgoed groeit naar 700.000. Verlenging van de 

bezoekduur is daarin meegenomen, het aantal benodigd voor 

bussen en campers nog niet. Een berekening voor de groei boven 

de 700.000 is niet gemaakt omdat er pas over een paar jaar een 

reële berekening kan worden gemaakt, we weten dan hoe de 

verschillende doelgroepen zich tegen die tijd gedragen en welke 

vervoermiddelen zij kiezen. 

Op de volgende pagina staat aangegeven welke voorzieningen 

randvoorwaardelijk zijn en welke wenselijk om tot een transferium 

te komen dat alle auto/camperbezoekers trekt. Wenselijk zijn 

horeca en terras, kaartverkoop en informatiepunt, combitickets en 

informatie via internet, bewegwijzering en een sfeerverandering op 

de locatie. Een aantal van deze zaken worden geïnstalleerd met de 

start van de shuttleservice met langzaam verkeer. 

Vanwege de nog geraamde parkeerinkomsten bij het SWEK en de 

aanwezigheid van de campers t/m 2018 stelt XTNT een groeimodel 

voor waarbij wordt gestart met:

Lange termijn zaken: 

• maken van afspraken met SWEK en gemeente Molenwaard over 

het stoppen van bieden van parkeergelegenheid aan toersten bij 

het Werelderfgoed, IHC en in het dorp Kinderdijk.

• opstellen business case Molenbus

Korte termijnzaken:

• het langzaam verkeer-deel van de shuttleservice (boot en 

paardentram),

• vormgeving en defi nitieve lay-out ontwerpen (‘poort’-/

entreefunctie, straatmeubilair, situering wachtruimte en 

horecagelegenheid, belijning en bewegwijzering) in combinatie 

met ontwikkelingsplan,



Afbeelding satisfi ers en dissatisfi ers van het transferium, rapport bureau XTNT, 2016
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• bewegwijzering inclusief verwijzing op internetsites o.a. van 

SWEK, VVV en Tourist Info Alblasserdam,

• start informatie- en verkooppunt (combitickets parkeren 

+ boot + toegang) vanuit Tourist Info Alblasserdam en 

horecaontvangst in De Portier en op internet en via de customer 

journey-app van SWEK,

• inrichten overstapmogelijkheid op de bootpendel en 

paardentram naar het Werelderfgoed,

• start sfeerverandering onder andere door middel van plaatsing 

kunstwerk waarvoor de provincie Zuid-Holland subsidie heeft 

verstrekt,

• organisatie van parkeren bij Oceanco zodat de huidige 

parkeerplekken weer beschikbaar komen voor Molenbezoekers 

c.q. bezoekers aan de Alblasserwaard,

• start boot/paardentram arrangement, 

• aanleg halte buspendel ‘Molenbus’, in combinatie met 

wachtgelegenheid.

Het jaar erop kunnen de volgende zaken worden opgepakt: 

Uitgangspunt: parkeren is dan bij het Werelderfgoed, in het dorp 

Kinderdijk en bij IHC niet meer mogelijk.

• optimalisatie van bovenstaande zaken inclusief evaluatie van 

het aantal afvaarten/ritten

• parkeerverbod bij het Werelderfgoed, 

• Herorganiseren informatie op internet (SWEK), uitbreiden 

combiticketverkoop met buspendel,

• organiseren buspendel Molenbus,

• bewegwijzering naar P Transferium/Molens in gebruik nemen. 

Het jaar daarna:

• Aanvullende faciliteiten: extra parkeerplaatsen, eventuele extra 

attractie, extra horeca/terras, tweede fase ontwikkeling Haven-

Zuid.

Om mensen te trekken naar onze haven en te laten blijven moet het 

havengebied aan een aantal voorwaarden voldoen:

Trekken:

• Een goede vorm van natransport is essentieel. Haven-Zuid maakt 

een goede start met de shuttleservice met arrangementsvervoer. 

Zo start een (mid)dagje uit al in Alblasserdam. Om echt het 

gros van de autobezoekers te trekken is een snelle manier van 

vervoer als aanvulling nodig. Dit kan een busjesservice zijn (De 

Molenbus) of snel vervoer over de Noord. Dit moet nu serieus 

worden benaderd. 

• Informatie: Het Werelderfgoed moet verwijzen naar deze plek als 

dé Entree voor het Werelderfgoed voor degenen die met auto/

camper komen en voor degenen die op een leuke manier naar 

het werelderfgoed willen reizen. Ook óp de locatie moet alle 

informatie over overstapmogelijkheden aanwezig en accuraat 

zijn: er moet ingezet worden op totale ontzorging van de 

bezoeker aan werelderfgoed en Alblasserwaard: voldoende gratis 

toiletten, activiteiten tijdens het wachten op vervolgvervoer, 

vriendelijke ontvangst, goede koffi e, één kaartje voor zowel 

parkeren, vervoer als Entree Werelderfgoed. De bezoekersapp 

van het Werelderfgoed start op Haven-Zuid en ook een digitale 

audiotour start hier. Dit vraagt om investeringen vanuit de 

portefeuille Toerisme. 

• Sfeer: men moet het gevoel hebben dat men al bij de molens 

is, dat het uitje als het ware al is begonnen én men moet het 
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levendige dorp Alblasserdam al kunnen ervaren. Dit is nu niet 

het geval: Haven-Zuid ademt een koude sfeer uit van een 

bedrijventerrein in onbruik. Zie verder bij ‘blijven en doorleiden’ 

onder ‘gezellige plek’.

• Profi lering: er moet een duidelijk profi el worden afgesproken 

voor álle (in ontwikkeling komende) poorten zodat gemeentes 

elkaar onderling niet gaan beconcurreren. Dit vergt 

afspraken met de gemeente Molenwaard en gemeentes 

in Drechtstedenverband en de gemeentes Ridderkerk en 

Krimpenerwaard.

• Er zal met marketing (via SWEK ondersteund door de 

waterdriehoek) op ingezet moeten worden om ook andere 

potentiële doelgroepen naar Alblasserdam te trekken. De 

waterbushalte moet beter worden verbonden met de haven.

Zie voor de overige eisen en wensen van autobezoekers het 

overzicht van dissatisfi ers en satisfi ers op pagina 30.

Blijven en doorleiden:

• Gezellige plek: er moet levendigheid zijn op deze plek: 

voldoende mensen op de kade, en afwisselend programma van 

horeca, winkels in een wellicht Maritieme sfeer. Ook de doorloop 

naar het Raadhuisplein en de Dam moet moeiteloos genomen 

kunnen worden, men komt er idealiter per ongeluk terecht, al 

struinende over de kades. 

Dit ondersteunt de conclusie van de markt dat de Haven moet 

worden ontwikkeld en niet alleen Haven-Zuid. 

Stoppen met parkeren Werelderfgoed

Het stoppen met parkeren bij het Werelderfgoed is niet 

eenvoudig. Ten eerste is er het mislopen van inkomsten voor het 

Werelderfgoed waarmee de stichting fi nancieel rekening houdt tot 

2025. Ten tweede de vraag hoe het dorp Kinderdijk gevrijwaard 

wordt van zoekend en parkerend autoverkeer inclusief het borgen 

van de handhavingskosten voor de gemeente Molenwaard. Er zal 

in 2017 begonnen moeten worden met het voorbereiden van deze 

stap ten einde in met een jaar of twee de knip te zetten. In het 

rapport visitormanagement (2015) worden ook andere middelen 

genoemd: dynamische verkeersinformatie, fi nanciële prikkels en 

het maximaliseren van de aantrekkingskracht van Haven Zuid.

Conclusie transferiumfunctie

Als Alblasserdam recreanten levendigheid willaten brengen inhet 

dorpshart, moet de autobezoeker gefaciliteerd wordenmet snel 

navervoer krijgen naast de voorgenomen vervoerswijzen van 

de shuttleservice. Lukt dit niet, dan zal slechts 10-15% van de 

autobezoekers worden getrokken, verwacht bureau XTNT.

Daarnaast moeten sluitende afspraken worden gemaakt met 

gemeente Molenwaard over het handhaven van parkeerverbod voor 

toeristen in het dorp Kinderdijk.

Ook moeten de kosten beperkt worden gehouden.

Daarnaast moet gestart worden met het verbeteren van de sfeer en 

de aansluiting op de dorpskern. 

Over deze aansluiting hebben we ook de markt bevraagd: de 

projectontwikkelaars en de lokale ondernemers. 



Enkele lokale ondernemingen betrokken bij de ontwikkeling van Haven-Zuid: De Portier: Horeca met Tourist Info Alblasserdam en Verdoorn gelegenheidskoetsen (deelnemer shuttleservice)

Tijdelijke onderneming op Haven-Zuid: Camperplaats van de heer Van Vuuren
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De markt over Haven-Zuid en het havengebied

In de periode juni – oktober 2016 is gesproken met acht 

projectontwikkelaars en lokale ondernemers over de potentie van 

Haven-Zuid. Hierover is in januari 2017 een rapportage verschenen 

getiteld ‘Eindrapport fase I Marktverkenning Haven-Zuid’. De 

belangrijkste conclusies worden hieronder weergegeven.

Projectontwikkelaars

Over de ambities 

Men concludeert dat gezien de grote doelstellingen die de 

gemeente heeft voor verlevendiging van het centrum en het binden 

van toerisme het niet volstaat om alleen de 0,8 hectare Haven-

Zuid te ontwikkelen: de afstand tot het centrum zal door het 

onaantrekkelijke rondje haven te groot blijven. De locatie wordt 

bestempeld als ‘de overkant’, tekenend voor de mate waarin de 

locatie nu bij het centrum hoort. Deze overkant-situatie wordt 

mede gevormd doordat het gebied tussen Raadhuisplein en Haven-

Zuid een barrière vormt: achtereenvolgens een druk bereden 

weg, een muurtje, een groot hoogteverschil met beneden een 

vlakte van asfalt, beton en blik. Naar links én rechts: meer blik, 

beton en asfalt, hekken, voor de Alblasserdammer ontoegankelijke 

waterranden en dan uiteindelijk rechtsom lopend een oase in de 

vorm van ‘De Portier’, waarvan helaas voor buitenstaanders niet 

duidelijk is dat dit een horecagelegenheid is. 

De markt ondersteunt de ambitie van de gemeente om de haven 

met Haven-Zuid onderdeel te maken van het centrum en wil 

daar graag mee aan de slag. Voor de ambitie om het toerisme te 

ontwikkelen zien zij potentie, er moet alleen nog veel opgebouwd 

worden, er is nu nog geen directe ruimtevraag. Hier vraagt de 

markt de gemeente om risicodragend te participeren. Dit geldt 

zowel voor de transferiumfunctie als overige recreatieve m².

Van locatie- naar gebiedsontwikkeling

Herontwikkeling van Haven-Zuid betekent dus het ontwikkelen van 

de haven zelf. 

Er is onderzoek gedaan naar de ontwikkelpotentie van de haven. 

Een samenvatting van het onderzoek treft u aan in de bijlagen. 

De conclusie is dat de haven van Alblasserdam de potentie heeft 

om veel voor het dorp te betekenen. Een deel van het huidige 

gebruik moet anders worden georganiseerd, er moet letterlijk 

ruimte worden gemaakt ten koste van de lokale watersport. 

Ook vraagt het om de toeristische activiteiten uit te breiden. Een 

ontwikkelaar kan daarbij partner zijn. 

Over het programma en opbrengsten

Over hotelfunctie en transferium moet de gemeente realistisch 

zijn: over de haalbaarheid van een hotel wordt getwijfeld, het 

gebouwde transferium zal moeten groeien waarbij de gemeente 

de eerste jaren zeker risicodragend participeert. Men ziet wel 

potentie voor overige horeca al moet er goed gelet worden op het 
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absorptievermogen van het dorp en er moeten zonplekken zijn.

Er is markt voor woningbouw in verschillende segmenten, hoe 

dichter bij de milieucontour van Oceanco hoe lager, hoe zonniger 

gelegen aan de noordzijde van de haven hoe hoger.

De grondwaarde staat onder druk vanwege de nu nog niet grote 

toeristische ruimtevraag. Een nieuwe grondexploitatie vanwege 

investeringen in de buitenruimte (haven en rondje haven, veel m²) 

en lasten uit het verleden.

Houding

De gemeente moet bereid zijn de visie voor meerdere jaren vast te 

houden en uit te dragen (gebiedspromotie).

Werken vanuit het DNA van het dorp wordt door ontwikkelaars 

toegejuicht.

Het uitvoeren van bovenstaande gebiedsontwikkeling vraagt het 

volgende van de gemeente: een lange adem en het laten varen 

van de hoop op hoge inkomsten. Het maatschappelijk rendement 

zal echter navenant zijn. Het dorp krijgt haar haven weer terug, 

het centrum wint aan identiteit en de uitgaven in het centrum 

nemen toe. Met deze zaken maakt Alblasserdam een stap in de 

verduurzaming als aantrekkelijke woonplaats voor de toekomst. 

Lokale ondernemers in de toeristische sector

Bij de gesproken ondernemers is duidelijk ondernemerskracht; ze 

zien de kansen op Haven-Zuid. 

• De komst van de camperplaats met een succesvol eerste jaar

• Huurders Portier groeien uit hun jasje: Tourist Info Alblasserdam 

ontwikkelt nu een eigen accommodatie waardoor Kookgemak 

haar catering activiteiten kan verhuizen van Papendrecht naar 

De Portier: hierdoor is het mogelijk de Portier dagelijks te 

openen voor (toekomstige) toeristen. Haven-Zuid heeft hiermee 

een eigen huiskamer.

• Op de steiger naast de Portier leggen jaarlijks zo’n 40 

fi etsvakantievaarten aan.

• Op Haven-Zuid starten zo’n 40 groepen per jaar met een 

excursie naar Molens van Kinderdijk of een fi etstocht door de 

Alblasserwaard. 

• De start van de pilotfase van de shuttleservice naar de Molens: 

in 2017 start een shuttleservice met tweemaal daagse afvaart 

per boot en op drie dagen per week een af- en aanrijden van de 

paardentram. Tourist Info krijgt een zogenaamde buitenkassa 

van het Werelderfgoed om combitickets te verkopen.

Tegelijkertijd moet ook gezegd worden dat met deze groei voor 

de komende jaren de uitbreiding van de lokale ondernemers op 

Haven-Zuid zijn maximum waarschijnlijk heeft bereikt. Hotelier van 

Krimpen heeft in eerder jaren aangegeven dat hij geen aspiratie 

heeft om zijn hotelactiviteiten fl ink uit te breiden. Een inventarisatie 

onder lokale ondernemers (ook in de niet-toeristische sector) in 

2010 heeft opgeleverd dat er wel ondernemers zijn die iets willen 

huren op Haven-Zuid, maar niet zelf vastgoed willen ontwikkelen.

Tourist Info Alblasserdam heeft aangegeven graag de eigen core-

business van fi etsenverhuur en rondvaarten op de boot in het 

Molengebied zelf trouw te blijven. Groei in die onderneming zit hem 

in de nieuwe huisvesting die momenteel naast De Portier wordt 
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gebouwd én in de coördinatie van de shuttleservice die in 2017 

van start gaat. In de toekomst zit de groei hem mogelijk in het 

aanbieden van meerdere verhuurbare modaliteiten.

Het gaat bij deze ondernemingen om een kleine groep en veelal 

om eenmansbedrijven. Zij zijn bereid om te investeren en 

ondernemersrisico’s te nemen, maar de investeringen en groei 

zijn echter gering in relatie tot de grootte van de opgave. Om de 

ondernemerskracht groter te maken zou de locatie wat meer op 

orde moeten worden gebracht om ondernemers in de regio (die 

ook nog over vergelijkbaar ‘DNA’ beschikken) te interesseren in de 

ontwikkeling. Dit vraagt om versterking van het vestigingsmilieu. 

Het opruimen en aantrekkelijker maken van de locatie, in 

combinatie met de initiatieven van de zittende ondernemers, kan 

voldoende vertrouwen geven om ook hen over de streep trekken. 

De ondernemers vragen de gemeente om een gunstig klimaat 

te scheppen wanneer zij nieuwe initiatieven ontplooien: te vaak 

ondervinden zij weerstand als het gaat om het voeren van de 

procedures. Ook vragen zij de gemeente om een duidelijke visie 

over de ontwikkeling van Haven-Zuid in relatie tot de ontwikkeling 

van andere locaties. Zij kijken naar de gemeenten Alblasserdam 

en Molenwaard en partijen als SWEK voor het voeren van een 

standvastige koers waardoor voor hen het pioniersrisico op Haven-

Zuid wordt verkleind. 

Markt voor maritieme en logistieke sector

Deal Drechtsteden zegt over de maritieme markt dat er nu vraag 

is naar grote complexen. Er zijn ondernemers die zoeken naar 

leegstaande loodsen met kadefaciliteiten, voornamelijk voor de 

plezierjachtindustrie. Bij een primaire doelstelling voor Haven-Zuid 

voor toerisme en onderdeel worden van het centrum, past dat qua 

grootte niet.

Met Oceanco is gesproken over het versterken van hun vestiging. 

Zij geven aan op eigen terrein voor de eerste paar jaar voldoende 

uitbreidingsmogelijkheid te hebben, zowel in m2’s als planologisch: 

aan de nieuwe loods kan nog een andere worden vast gebouwd. 

Oceanco geeft aan dat de orderboeken momenteel goed gevuld zijn 

maar dat hun branche ook een onzekere is. 

Mogelijk is het voor toeleverende bedrijven interessant om 

bedrijfsruimte te hebben vlak bij Oceanco.

De voorlopige conclusie is dat de grond op Haven-Zuid deels ten 

behoeve van de maritieme bedrijven kan worden aangewend, daar 

waar dat een toeristische ontwikkeling niet in de weg staat. 

Momenteel is er niet veel andere vraag in de maritieme sector. 

Wel zijn er wellicht kansen in de logistieke sector: het huisvesten 

in bedrijfsverzamelgebouwen van kleine bedrijven zoals nu wordt 

gefaciliteerd op het waterbusplein in H-I-Ambacht. Qua maritieme 

sector is nog wel te onderzoeken of toeleveranciers van Oceanco een 

voet-aan-de-grond loods of werkplaats zouden ambiëren.

Met het versterken van het centrum en de versterking van de 

toeristische sector draagt Alblasserdam ook bij op regionaal 

niveau. In het kader van de Maritieme topregio is het versterken 

van centrummilieus van belang. Maar ook het plaatsen van 

daadwerkelijke Maritieme functies op Haven-Zuid als secundair 

programma is niet van de baan. Het zware accent ligt echter op het 

inzetten van de locatie voor het realiseren van de doelstellingen voor 

toerisme en centrumversterking.
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Haalbaarheid ambitie eigen schaal en karakter

Nadrukkelijk spreken het college van B&W en de gemeenteraad 

over ontwikkelingen van Haven-Zuid en het toerism die recht 

doen aan het dorpse karakter. Zondagsrust, maat en schaal 

met betrekking tot de opzet en architectuur van de locatie en 

hoeveelheden bezoekers spelen daarbij een rol. 

Ontwikkeling en versterking van het toeristisch profi el van het 

dorp geeft ook onrust. Eerdere plannen voor Haven-Zuid werden 

door bewoners als ongeloofwaardig enerzijds en afschrikwekkend 

anderzijds bestempeld vanwege de grote aantallen bezoekers die 

het dorp zouden aandoen. 

Het bestuur wenst dan ook om bij groei het behoud van de 

eigen identiteit voorop te stellen, de zondagsbeleving is hier een 

component van. 

Dat betekent, zoals beschreven in hoofdstuk 2, onder andere dat 

het aantal toeristen op enig moment in het centrum de eigen 

inwoners niet moet overvleugelen. Dit maximeert de toevoeging 

van toeristen op een aantal van rond de 500 per dag1. Dat 

betekent bijvoorbeeld 150 mensen in het centrum extra op enig 

moment waarvan 75 op terrasjes en 75 winkelend. 

Met een getal van 500 extra bezoekers liggen de extra bestedingen 

op circa € 6.500 per dag .

Een mogelijke attractie in de vorm van een experience zou circa 

100.000 per jaar kunnen trekken, wat neerkomt op 275 mensen 

1 zie voetnoot 1, hoofdstuk 2

per dag.

Met betrekking tot het vinden van een goede balans tussen de 

zondagsrust en de gewenste verlevendiging wordt voorgesteld om 

enerzijds een zonering in het dorp aan te brengen zoals beschreven 

in hoofdstuk 1 maar ook bij de programmering van de toeristische 

ontwikkellocaties te letten op ingetogen en bij het dorp passend 

programma. Dit beperkt de (planologisch) toe te stane toeristische 

functies tot functies die uitdrukking geven aan de cultuurhistorische 

thema’s van de regio en een educatief karakter hebben. Daarnaast 

zal op Haven-Zuid ruimte zijn voor toeristische bedrijvigheid en 

horeca, in een mate die rekening houdt met het absorptievermogen 

van de markt en niet ondermijnend is aan de huidige winkelstand, 

tenzij het doelbewust beleid is de winkelstand op bepaalde 

straten af te bouwen. Daarnaast is er ook vertrouwen in de lokale 

ondernemers. Bij de ontwikkeling van de shuttleservice tussen 

Haven-Zuid en De Molens is gebleken dat de ondernemers hetzij de 

zondagsrust willen eerbiedigen vanuit hun eigen overtuiging, hetzij 

er respect is bij de overige ondernemers om mensen niet tegen 

de haren in te strijken. Dit leidt bijvoorbeeld tot het terughoudend 

gebruik van muziek op zondag of het starten van activiteiten 

op zondag na de kerkgang om 12 uur. Dit is het zelfregulerend 

vermogen wat aangesproken wordt als bij de ontwikkeling van 

locaties wordt samengewerkt met lokale ondernemers.

Het gevolg van deze keuze is ook dat sommige, goed betalende 

functies niet in het plan opgenomen worden. Dit heeft gevolgen voor 

de realisatiesnelheid van de havenontwikkeling en het fi nanciële 

rendement.
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Conclusie haalbaarheid ontwikkelen conform eigen karakter

Met betrekking tot de wens van de gemeente om de ontwikkelingen 

plaats te laten vinden op een authentieke wijze, kan geconcludeerd 

worden dat dit kan, maar dat dit gevolgen heeft voor de inkomsten 

(grondwaarde), de plankosten (zelf visie maken en uitdokteren wat 

past bij het dorp) en het economisch rendement (niet – teveel- 

open op zondagmorgen) op de ontwikkelingen. Als Alblasserdam 

besluit de voorgestelde zonering te gaan hanteren en daarbovenop 

te sturen op het type voorzieningen dat er komt vanuit haar 

privaatrechtelijke eigendomspositie en vertrouwen heeft in het 

zelfregulerend vermogen van haar ondernemers, kan er, wanneer 

er voldoende tijd wordt genomen, gekomen worden tot een 

passende ontwikkeling van de haven, Haven-Zuid en de andere 

poorten. 

Daarbij staat de gemeente voor de taak om voortrekker te zijn: 

met investeringen in de openbare ruimte van de Haven en Haven-

Zuid, het ontwikkelen van een eigen visie en het uitdragen daarvan 

(gebiedsmarketing) wint zij het vertrouwen van (regionale) 

ondernemers en strategisch partners.

Conclusie haalbaarheid ambities

Geconcludeerd kan worden dat er voldoende draagvlak is en 

uitwerkingsmogelijkheden zijn voor alle zes ambities en dat de 

bescheidenheid van het programma (vanwege het profi el van rust 

en stilte) consequenties heeft voor de te genereren inkomsten 

en de secuurheid waarmee kaders moeten worden uitgewerkt 

(plankosten). 

De ambities geven invulling aan alle ‘bolletjes’ van het profi el van 

de structuurvisie 2040.

De nieuwe ambitie voor het havengebied wordt op de volgende 

bladzijde uit de doeken gedaan.
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4 De nieuwe ambitie
In dit hoofdstuk wordt de nieuwe ambitie voor de haven verwoord. Daarna wordt aangegeven hoe we nu verder 

kunnen.

De ambitie voor het havengebied in woord

De nieuwe ambitie is kortgezegd om het havengebied van 

Alblasserdam te ontwikkelen tot prettige verblijfs- en overstapplek 

in het centrum, voor Alblasserdammers én bezoekers van de 

Alblasserwaard. Onderdeel daarvan is een volledig functionerend 

transferium1 voor ten minste de autobezoekers van het 

werelderfgoed en de Alblasserwaard en met programma en 

ruimtelijke opzet die past bij de Alblasserdamse cultuur: Dorps, 

Trots op het erfgoed en Maritiem getint. We willen dit bereiken 

door organische groei van lokale ondernemingen te combineren 

met klassieke gebiedsontwikkeling.

De ambitie voor het havengebied in beeld

Op pagina 42 ziet u een verbeelding van de ambitie voor het 

havengebied. Het is nadrukkelijk geen plan, dat moet nog worden 

gemaakt in samenwerking met de markt. 

Het beeld is onder andere afgeleid van de elementen die in de 

eerder genoemde praatplaten als wenselijk werden bestempeld.

1 met snel functioneel navervoer én langzaam attractief vervoer
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De ambitie is klaar... en nu?

Voor de lange termijn wordt een ontwikkelstrategie 

opgesteld om het ‘wat’ (de ambitie) om te zetten in een ‘hoe’ 

(realisatiestrategie). In de ontwikkelstrategie worden alle in dit 

rapport benoemde aspecten uitgelijnd en in de tijd uitgezet. 

Tevens wordt er een aantal business cases gemaakt en een 

overall business case voor de gebiedsontwikkeling. Ook worden 

de afhankelijkheden van nog te vormen gemeentelijke kaders 

benoemd zoals het aankomende gemeentelijk verkeer- en 

vervoerplan (GVVP) waarin onder meer de omlegging van de 

Haven (de weg) wordt behandeld en de detailhandelsvisie die meer 

zicht moet geven op het absorptievermogen van het centrum.  

Voor de korte termijn is onderzocht waarmee we zouden kunnen 

starten. Dat resulteert in een aantal ondernemersinitiatieven 

die gefaciliteerd kunnen worden en een voorinvestering 

in de buitenruimte van het havengebied die enerzijds de 

meerwaarde van de ontwikkeling van het havengebied voor 

de Alblasserdammers direct duidelijk maakt, en ook naar 

(toekomstige) ondernemers en onze strategisch partners in 

de regio uitstraalt dat het de gemeente serieus is met deze 

ontwikkeling.

Lange termijn - Ontwikkelstrategie

Waar de ‘oude’ vorm van gebiedsontwikkeling plaatsvond aan 

de hand van logge en dichtgetimmerde masterplannen, zal er 

hier een strategie worden opgezet waarbij de stip op de horizon 

duidelijk is, maar de weg daarnaartoe niet in beton gegoten is. 

Via een procesaanpak ontstaat meer ruimte voor marktgerichte 

en gefaseerde invullingen. De ontwikkelstrategie van het Deventer 

Havenkwartier zal hiervoor ter inspiratie worden gebruikt.

Een stapsgewijze ontwikkeling geeft ook de mogelijkheid om 

mee te bewegen met de ontwikkelingen in het dorp en de 

daadwerkelijke groei van de bezoekersaantallen van de molens. Zo 

hoeft er niet geprogrammeerd te worden op grotere aantallen dan 

welke er nu zichtbaar zijn. 

In de ontwikkelstrategie wordt een aantal zaken samengebracht: 

• de kennis en ideeën voor de haven vanuit de markt, 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe we met deze ambitie aan de slag gaan. We maken daarin onderscheid tussen 

de lange en korte termijn. Voor de lange termijn wordt een ontwikkelstrategie opgesteld waarin alle in dit rapport 

benoemde aspecten uitgelijnd worden en ook in de tijd worden uitgezet. Voor de korte termijn is al onderzocht 

waarmee we zouden kunnen starten. 

5 Realisatie van de nieuwe ambitie
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bijvoorbeeld in de vorm van een uitvraag aan drie partijen 

voor een (master)plan inclusief fi nanciële paragraaf,

• het combineren van de duidelijke stip op de horizon - deze 

ambitie - en een fl exibel proces,

• fi nanciële vormgeving en business case van de 

gebiedsontwikkeling, af te sluiten met een voorstel over hoe 

om te gaan met de huidige grondexploitatie Haven-Zuid en

• een uitvoeringsagenda voor de korte en middellange 

termijn. 

De gebiedsgrenzen van de gebiedsontwikkeling staan aangegeven 

op pagina 46.

Introductie van de drie deelopgaves

De gebiedsontwikkeling van de haven is te beschrijven in drie 

deelopgaves welke overigens niet los van elkaar ontwikkeld kunnen 

worden.

1. Gebiedsontwikkeling met behoud van het karakter van 

Alblasserdam

Samengevat is de opgave het ontwikkelen van het havengebied 

waarbij een logische koppeling ontstaat met het Raadhuisplein en 

de Dam. Daarbij is uitgangspunt dat er wordt voortgebouwd op 

de (cultuur)geschiedenis van Alblasserdam, zowel in stedenbouw 

en architectuur als in wat voor functies er komen, welke 

openingstijden deze hebben en of deze gerund worden door lokale 

(regionale) ondernemers die het DNA van het dorp goed kennen.

De opgave is om de handvatten die tussen mei – december 2016 

zijn verzameld uit te werken tot concrete kaders die aan de markt 

kunnen worden meegegeven. 

Dit moet gebeuren in goed overleg met de watersportverenigingen 

en Landvast. Het zal hen waarschijnlijk ruimte kosten, maar ook 

kansen geven om zich te ontwikkelen. De oevers van de haven 

worden daarmee toegankelijker voor de Alblasserdamse bevolking.

2. De toeristische deelopgave

De toeristische opgave is drieledig. Ten eerste moeten goede 

voorwaarden worden geschept voor een succesvolle poortfunctie 

waaronder regionale sluitende afspraken over onder meer het 

afsluiten van de parkeermogelijkheden bij het Werelderfgoed en in 

het dorp Kinderdijk,

Ten tweede moeten in het havengebied de nodige voorzieningen 

worden aangelegd. Dit gaat over het vriendelijker maken van 

de locatie voor recreanten en toeristen: het opruimen van de 

rommelige aspecten van het industriële karakter, het verzorgen 

van voldoende vrije parkeerplaatsen (i.o.m. Oceanco), goede 

bewegwijzering en de verbindende brug met Landvast.

Ten derde moet Alblasserdam de ambitie om de toeristische 

dynamiek te laten groeien effectueren in haar beleid en in een 

fi nanciële injectie op de marketing. Omdat het ook de rest van 

het centrum is die toeristen moet binden, gaat het ook om de 

marketing van het centrum.

3. Maritieme Topregio versterken

Uitgezocht moet worden met welk woningsegment de regio het 



Foto van Haven-Zuid (voor realisatie campercamping): verlaten, rommelige sfeer, water ontoegankelijk, veel steen en hekken, niet de gewenste sfeer om bezoekers zin te geven in een fi jne 
dag uit.
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best ondersteund kan worden en of er markt is voor kleinschalige 

maritieme randprogrammering. Deze programmering is erop 

gericht om de maritieme sfeer in de haven te versterken en een 

bijdrage te leveren aan het maritieme profi el van de regio. De 

daadwerkelijke ruimte die voor dit type programma beschikbaar 

is, wordt bepaald door wat de er vanuit centrum- en toeristische 

ambities nodig is, daarop ligt het accent. 

De opgave hier is er een van marktverkenning, om te onderzoeken 

of er mogelijkheden zijn huisvesting voor kleine Maritieme 

bedrijven die toeleverancier zijn voor Oceanco of andere 

topondernemingen uit de Maritieme Topregio. Stichting Deal kan 

ons hierin faciliteren.

Ook hierbij is de uitdaging te onderzoeken hoe deze huisvesting 

aangesloten kan blijven op het Alblasserdamse DNA. Dit is ook 

gericht op het aanzicht vanuit de haven, wanneer de bedrijvigheid 

te zien is, helpt de haven haar maritieme sfeer te versterken.

Ad  deelopgave 1: gebiedsontwikkeling haven

De opgave is om samen met de markt, hogere overheden, de 

watersportverenigingen, burgers en ondernemers te komen 

met een goede, fi nancieel haalbare, visie (in planvorm) op de 

ontwikkeling van de haven.

De markt

Bij de markt kan uitvraag worden gedaan voor een visie (in 

planvorm) op de ontwikkeling van de haven. Om te zorgen dat 

er bruikbare producten komen, zal de uitvraag goed voorbereid 

worden. Het moet voor ontwikkelaars duidelijk zijn aan welke 

randvoorwaarden ze moeten voldoen als het gaat om het 

behouden van het karakter van het dorp, fi nanciën en toeristische 

ontwikkelingen en welke rolverdeling er komt.

Het water

Voor een succesvolle ontwikkeling van het gebied rondom de 

haven, zal de haven zelf ontwikkeld moeten worden. De haven zelf 

wordt door de leden van de watersportverenigingen en passanten 

gewaardeerd vanwege de lage verblijfskosten, de voorzieningen 

waaronder douches, de mogelijkheid vuil water af te zuigen en 

een helling. Er zijn wachtlijsten voor ligplaatsen en vrije plaatsen 

in het zomerseizoen worden snel opgevuld door passanten. 

Het hoogtepunt in het jaar is het havenfestival: veel eigenaren 

versieren dan hun boot en de boten liggen rijen dik.

Het aantal permanente passantenplekken is klein, hierdoor is 

de haven niet optimaal gastvrij. Ook de concurrentie tussen de 

verenigingen komt de bezoeker niet ten goede. 

Voor de overige inwoners van Alblasserdam is de Haven nog geen 

fi jne verblijfsplek aan het water, met uitzondering van een clubje 

jongeren dat er graag zwemt vanaf de kade bij Landvast en de 

botenhelling.

In september 2016 is een gesprek gevoerd met beide 

watersportverenigingen. Ze gaven aan ondanks historische 

verschillen meer samen te gaan werken en wellicht op termijn 

samen te gaan. Dit gaat met vallen en opstaan omdat soms oude 
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geschillen opgeld doen. De intentie en ontwikkelrichting is echter 

duidelijk. Wanneer de haven wordt ontwikkeld zal een deel van de 

kade beschikbaar moeten komen voor Alblasserdammers om eraan 

te recreëren en om meer ruimte te bieden aan passantenboten. 

Eén van de watersportverenigingen heeft aangegeven dat zij 

nieuwe huisvesting van hun kantoor behoeven. Wanneer dat in 

nieuwe bebouwing rond de Haven kan komen te staan, dan biedt 

dit kansen voor het uitbreiden van het aantal ligplaatsen in de 

Haven.

Opening van de Schutsluis draagt bij aan het gastvrijer maken 

van de haven. Het beter verbinden van de waterbushalte met 

het havengebied, bijvoorbeeld met een publiek steiger langs de 

waterkant zorgt voor een betere oriëntatie van bezoekers die met 

de waterbus komen en versterkt de transferiumfunctie.

Het rondje

Het droge deel van de haven karakteriseert zich nu als 

opslagplaats met dito materialisering: auto’s, asfalt en hekken. 

Dit geldt ook voor het openluchtpodium en het Zuiderstek. Op de 

uitgeefbare grond van Haven-Zuid heerst een verlaten industriële 

sfeer gekenmerkt door hekken, barriers en een ratjetoe aan 

straatmateriaal.

Aan de slag met deze opgave

De gemeenteraad staat een snel proces voor waarbij de markt 

van meet af aan betrokken is. Voorgesteld wordt om direct een 

uitvraag te doen aan de markt en deze deugdelijk voor te bereiden 

zodat zeker is, dat de marktpartijen op weg gaan met de juiste 

kaders voor ogen. Hierdoor worden bruikbare visies ingediend. De 

verschillende handvatten die in dit document staan op het gebied 

van het behouden van het dorpse karakter, de zondagsrust et 

cetera moeten worden uitgewerkt.

Voorafgaand aan deze uitvraag moet duidelijk worden of de hogere 

overheden bereid zijn om mee te werken aan het omleggen van 

de Haven en garages of ten minste voor de garages. Tevens 

moet duidelijk zijn of er daadwerkelijk een Molenbus komt, dit 

is bepalend voor het type transferiumfuncties dat wij willen dat 

ontwikkelaars gaan incorporeren in hun visie. 

Ad deelopgave 2: De toeristische deelopgave 

De toeristische deelopgave is drieledig. 

Regionale afspraken

Ten eerste moeten goede voorwaarden worden geschept voor 

een succesvolle poort in het havengebied. Er moeten sluitende 

afspraken gemaakt worden over:

• de profi elen van de poorten onderling en

• het afsluiten van de parkeermogelijkheden bij het 

Werelderfgoed en in het dorp Kinderdijk zelf inclusief business 

case Molenbus gebaseerd op de productontwikkeling van de 

klantreis.



Deelnemers coalitie Waterdriehoek

54



55

• Het verwijzen op alle websites, van Werelderfgoed, tot VVV 

en gemeentelijke websites naar de poorten in de omgeving en 

Haven-Zuid in het bijzonder.

• Het starten van een snelle bus(jes)verbinding (‘De Molenbus’).

Voorzieningen

Ten tweede moeten op Haven-Zuid de nodige voorzieningen 

worden aangelegd. Dit gaat over het vriendelijker maken van 

de locatie voor recreanten en toeristen: het opruimen van de 

rommelige aspecten van het industriële karakter, het verzorgen 

van voldoende vrije parkeerplaatsen (i.o.m. Oceanco) en goede 

bewegwijzering. 

Marketing 

Ten derde moet Alblasserdam de ambitie om de toeristische 

dynamiek te laten groeien effectueren in haar beleid en in een 

fi nanciële injectie op de marketing. Omdat het ook de rest van 

het centrum is die toeristen moet binden, gaat het ook om 

de marketing daarvan. De marketing, die samen met SWEK, 

ondersteund door de waterdriehoek kan worden gevoerd, heeft een 

fi nanciële impuls nodig. Alblasserdam gaat zich op de kaart zetten 

ten einde de toeristische dynamiek te vergroten. Ze moet niet 

alleen het havengebied marketen, maar de gezelligheid van het 

hele centrum inclusief de evenementen.

Aan de slag: fase 1 - korte termijn en fase 2 en 3 

- (middel)lange termijn

De gehele gebiedsontwikkeling kent grofweg de volgende drie 

fases.

Korte termijn - Fase 1: Organische groei 1: Initiatieven 
ontlokken en faciliteren van lokale ondernemers en 
voorinvesteren in de buitenruimte

Onze ondernemers koesteren we en ze dragen het DNA van het 

dorp. Zij kennen hun klanten en het zakelijk potentieel uit eerste 

hand. In dit kader is onderzocht hoe bestaande ondernemers in 

de toeristische sector op en om Haven-Zuid kunnen uitbreiden en 

de groei van het bezoekersaantal van Kinderdijk in voor het dorp 

gunstige banen kunnen leiden. De gemeente heeft hiervoor De 

Portier en de openbare ruimte om in te zetten. 

De zittende ondernemers zijn aan het uitbreiden. Ze vragen 

de gemeente om hen te faciliteren door de openbare ruimte 

aantrekkelijker te maken en de vergunningstrajecten soepel te 

laten verlopen.

We faciliteren de shuttleservice, de camperplaats (tot en met 

2018), de nieuwbouw van Tourist Info, de verbouw van De Portier, 

de realisatie van hun terras en andere mogelijke initiatieven zo die 

passen bij het Alblasserdamse DNA, de ondernemers blijk geven 

zich in te kunnen leven in degenen die de zondagsrust belangrijk 

vinden en ze niet in strijd zijn met het kunnen omleggen van de 

weg.
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De gemeente doet in deze fase een voorinvestering in de openbare 

ruimte. Voor deze fase is een verbeelding gemaakt welke te 

zien is op pagina 56. In deze fase worden met uitzondering 

van het doortrekken van de brug vanaf Landvast geen grote 

infrastructurele wijzigingen doorgevoerd aan het water, de 

omlegging van de Haven of aan de kade. Wel wordt het nieuwe 

Raadhuisplein doorgetrokken tot aan het water en wordt daardoor 

Landvast al beter verankerd aan het centrum. Ook aan de zijde van 

de Dam wordt gezocht naar een ingreep in deze fase. 

Tijdens deze fase worden ook de nodigde voorbereidingen voor de 

volgende fases getroffen.

Fase 2: Organische groei 2 - Zorgen voor meer 
ondernemersreuring in het Havengebied 

De pool ondernemers in de toeristische sector dient groter te 

worden, wil Haven-Zuid voldoende aantrekkelijk worden als 

verblijfsgebied voor toeristen. Tegelijkertijd hebben potentiële 

ondernemers voldoende toeristen nodig om het vertrouwen 

te krijgen te gaan ondernemen op Haven-Zuid. Om deze kip-

ei situatie te doorbreken moeten gemeente Alblasserdam in 

samenwerking met Molenwaard en SWEK leiderschap tonen op 

twee vlakken: het veranderen van de verlaten industriële sfeer 

van het gebied en zorgen voor parkeerders op Haven-Zuid. 

Met SWEK en de gemeente Molenwaard zal worden vastgelegd 

wanneer er de komende jaren gestopt gaat worden met parkeren 

bij het Werelderfgoed en bij IHC. Dit vraagt om afspraken op 

organisatorisch en fi nancieel gebied. Streven van de gemeente 

Alblasserdam is om het parkeren daar met twee jaar te laten 

stoppen afhankelijk van de (fi nanciële) uitvoerbaarheid daarvan.

Daarnaast zal Haven-Zuid worden ingericht conform praatplaat 

‘Geduld en Ruimte geven’, voor een periode van twee à drie jaar. 

Een provinciale subsidie voor het maken van een verplaatsbaar 

kunstwerk op de locatie is onlangs verkregen. 

Fase 3: Klassieke ontwikkeling - Het realiseren van een 
bouw- en inrichtingsplan voor de haven.

Er zijn verschillende redenen om voor deze fase te kiezen voor een 

klassieke benadering van gebiedsontwikkeling. De belangrijkste 

reden is dat de ontwikkeling van de haven zodanig groot is, dat hier 

specialisten, zijnde ontwikkelaars, bij betrokken moeten worden. 

Uitgangspunt is wel dat zij werken met de lokale en regionale 

ondernemers. Voor een realistische visie op de havenontwikkeling 

zal een uitvraag worden gedaan bij meerdere ontwikkelaars op 

basis van onder andere het DNA van Alblasserdam en fi nanciële 

kaders.

In de afgelopen verkennende periode is, onder andere door bezoek 

aan referentieprojecten en de beelden die zijn opgesteld voor 

de BIO, meer tastbaar geworden over wat men wel en niet vindt 

passen bij het dorp. Een uitwerking daarvan vormt de basis van 

een goede uitvraag zodat de kans kleiner is dan voorheen voor het 

ontvangen van een niet passend plan. De gemeente groeit op dit 

aspect van reactief (reageren op een ingediend plan) naar proactief 

(mee kunnen geven van een duidelijke visie).

De ontwikkeling zou dan qua schaal zich richten op praatplaat 

‘Rondje Regio’ met sfeerelementen van praatplaat ‘Attractie Holland 
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Experience’.

Om organische groei in deze fase toch maximaal de ruimte te 

geven, zal ‘fl exibiliteit’ in de plinten van de bebouwing onderdeel 

zijn van de uitvraag. Vandaar dat de plinten zowel in bouwhoogte 

als contractvorm fl exibel moeten worden ingericht zodat na 5 jaar, 

na 10 jaar, na 15 jaar en na 20 jaar, veranderingen in huurders 

en bestemming kan worden aangebracht. Hiermee wordt de 

duurzaamheid van de ontwikkeling gegarandeerd.

Voordat de uitvraag uitgaat moet er meer duidelijkheid zijn over de 

fi nanciering van wegomlegging en parkeergarages door de hogere 

overheden.

Afsluiting

Kiezen voor deze nieuwe ambitie voor de haven positioneert 

Alblasserdam stevig in relatie tot het Werelderfgoed, zorgt voor 

een langer verblijf van bezoekers van de Alblasserwaard aan het 

dorp en voor meer voeding van ondernemers in het centrum.

De Alblasserdammer wint echter het meest: het centrum wordt 

kleurrijker, bruikbaarder en toekomstbestendiger!
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Bijlage 1: De toegangspoorten voor het Werelderfgoed en hun profi elen

Het bezoekersaantal van het Werelderfgoed groeit. Aanvoer van bezoekers zal in de toekomst verlopen via zogenaamde toegangspoorten. Het 

Werelderfgoed heeft verschillende (potentiële) toegangspoorten. Deze bedienen vanwege hun verschillen in ligging en voorzieningen, verschillende 

doelgroepen bezoekers. Deze poorten zijn plekken waar veel mensen langskomen en kunnen dus een bijdrage leveren aan de economie wanneer 

ondernemers daar hun kansen grijpen. 

De verschillende poorten variëren in type ontsluiting en doelgroep die zij bedient, daardoor is er weinig sprake van concurrentie tussen de poorten, 

zoals u onderstaand kunt lezen. 

We onderscheiden de volgende groepen. Uitgangspunt is dat er niet meer geparkeerd kan worden bij het Werelderfgoed of bij IHC.

• de riviercruisebezoekers, die vanuit Dordrecht of Rotterdam direct aanlanden bij het Werelderfgoed zelf, weinig tijd hebben en Alblasserdam niet 

zullen aandoen

• de camper/autobezoeker, individueel, lokaal, regionaal of (inter)nationaal, die geen plek kan vinden in het dorp Kinderdijk en elders een 

overstap moet maken

• de camperaar die enkele dagen in de regio wil verblijven en tijdens het verblijf een bezoek aan het molengebied wil brengen.

• Per waterbus: de individuele (inter)nationale toerist die in de spits direct vanuit Rotterdam en Dordrecht naar de steigers van het Werelderfgoed 

kan, in de daluren via waterbushalte Alblasserdam en lopend naar de molens (30 minuten) of via halte Ridderkerk en het Driehoeksveer dat ook 

aanlandt bij het Werelderfgoed.

• Per fi ets (ook e-bike) of te voet: de regiobewoner of camperaar die zijn fi ets heeft meegenomen, of degene die een fi ets heeft gehuurd op 

Haven-Zuid.

Voor elk van deze groepen zijn een aantal toegangspoorten logisch als startplek voor het bezoek aan het Werelderfgoed. In de toekomst zien we de 

volgende poorten:

Bestaande poorten

Blauwe waterpoort: richt zich primair op aankomend groepsbezoek over water

6 Bijlagen en verantwoording
Bijlage 1: De toegangspoorten voor het Werelderfgoed en hun profi elen

Bijlage 2: Beknopte weergave Onderzoek ‘ontwikkelpotentie van de haven’

Bijlage 3: Verantwoording proces totstandkoming ambitie

Bijlage 4: Bronvermelding afbeeldingen
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• Werelderfgoed Kinderdijk: steigers en stop &go-punt bussen

Gele autoverkeerpoort: richt zich primair op individuele dagbezoeker die met auto/camper komt

• P&R Ridderkerk

• Haven-Zuid met waterbushalte

Paarse poorten: hierdoor komt idealiter alleen langzaam verkeer

• Krimpen aan de Lek

Nieuwe en potentiële poorten

Groene leisurepoorten op afstand: hebben een leisureprogramma maar liggen veraf

• Locatie Veerweg in Streefkerk

• Waterbusplein H-I Ambacht 

Lindegroene camperpoorten: focus op overnachtende campers

• Souburgh, sportpark en Vinkenwaard

Lila ov-poorten: de poort bedient de individuele dagbezoeker die geheel per ov reist of die uit de auto op een reguliere lijndienst wil overstappen.

• Busstation Grote Beer (DAV-concessie)

Blauwe waterpoort: richt zich primair op aankomend groepsbezoek over water

• Mercon Kloos

Al deze poorten hebben een verschillende relatie met het snelwegnetwerk en de locatie van het Werelderfgoed en een verschillend 

voorzieningenpakket. De type poorten worden onderstaand behandeld. 

Gele poorten

Gele poorten: poorten die zich primair richten op de individuele dagbezoeker die komt met de auto of camper 
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 Haven-Zuid ligt dankzij haar korte afstand tot de snelweg ideaal voor dagbezoekers die komen met auto of camper. Daarnaast kent Haven-Zuid 

door de start van de shuttleservice in 2017 vijf overstapmogelijkheden: paardentram, boot, fi ets, voet (knooppuntennetwerk) en ov (bus). Wat 

nog mist om een volwaardig transferium te zijn is een snelle busjesservice over de dijk. Er is reeds horeca aanwezig en Tourist Info zal vanaf april 

combitickets gaan verkopen voor de molens en de reis er naartoe. Daarnaast heeft Haven-Zuid een TOP (toeristisch overstappunt) en ligt Haven-Zuid 

aan een dorpscentrum en is daarmee uniek ten opzichte van de andere poorten. Er is al de nodige parkeercapaciteit op Haven-Zuid. Haven-Zuid is 

in tweede instantie aantrekkelijk voor waterbusreizigers in de daluren (als de directe verbinding niet vaart) en voor groepen die een dag in de regio 

gaan doorbrengen, zij starten hun arrangement dan bij bv. Tourist Info, Landvast of op de camperplaats. Zij komen aan per touringcar of boot (bv 

fi etsvakanties).

P&R Ridderkerk De Schans met waterbushalte, Driehoeksveer en restaurant

Deze locatie heeft als voordeel dat er al veel parkeerruimte is, en dat er een korte transfer naar het Werelderfgoed is met de het Driehoeksveer. 

Nadeel is de lage frequentie: 2 x per uur. Ook wordt er binnenkort een kwalitatief hoogwaardige horeca-faciliteit geopend, wat het eventuele wachten 

aantrekkelijker maakt. De bereikbaarheid van De Schans vanaf de snelweg is redelijk, maar de afstand die moet worden afgelegd over het lokale 

wegenstelsel is vrij groot. De totale transporttijd van en naar het Werelderfgoed is daardoor 7 minuten rijden plus 15 minuten wachten plus 5 minuten 

varen is 27 minuten. De P&R staat aangegeven op de snelweg.

Blauwe poorten

Steigers bij Kinderdijk

De meeste bezoekers bij deze poort komen over water en per bus, dit zijn nagenoeg allemaal groepen. De belangrijkste aanleggers zijn: 

riviercruiseboten, waterbus in ochtend en eind middag- en pont vanaf Krimpen aan de Lek

Mercon Kloos

Mercon Kloos wordt in de toekomst mogelijk ontwikkeld voor recreatieve doeleinden met mogelijk een aanlandpunt voor bezoekers van het 

Werelderfgoed over water, mogelijk kan het gaan functioneren als 2e entree voor het Werelderfgoed met aanvullend recreatief programma. De herstart 

van de ontwikkelingen voor Mercon Kloos is eind 2016 begonnen. Een recente conferentie over de locatie heeft opgeleverd dat een ontwikkeling puur 

voor de functie wonen of bedrijvigheid niet wenselijk is, vanwege de unieke ligging ten opzichte van het Werelderfgoed. Nieuwe ondernemers op die 

locatie zullen waarschijnlijk wel uit de voeten moeten kunnen met een primair aanlandpunt over water aangezien we geen extra autoverkeer over de 

dijk wensen.

Paarse poort

Krimpen aan de Lek 

Het (auto)veer vaart elke 10 minuten, het Driehoeksveer 2 x per uur. Er is echter in de directe omgeving van de beide veerstoepen geen 

parkeergelegenheid beschikbaar. Deze locatie zal daarom voor de doelgroepen van de blauwe poorten geen alternatief zijn. Daarnaast is de 
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bereikbaarheid vanaf de snelwegen (via de Algerabrug) slecht. Deze poort functioneert zeer lokaal voor inwoners van de westzijde van de 

Krimpenerwaard die wandelen of fi etsen.

Door de paarse poort komt idealiter alleen langzaam verkeer. Wanneer over de veerpont auto’s zouden komen, wordt het probleem verschoven naar de 

overkant. Daar kan men alleen doorrijden naar Haven-Zuid of de Veerweg. De gemeente Krimpenerwaard onderzoekt momenteel de mogelijkheden om 

een parkeerterrein(tje) te maken bij de pont of het Driehoeksveer.

Nieuwe of potentiële poorten

Lichtgroene poorten: poorten voor camperaars

Souburg-Vinkenwaard

In 2017 wordt onderzocht waar in Alblasserdam de defi nitieve camperkampeerplaats kan komen. Een locatie die daarin meegenomen wordt is 

Souburgh-Vinkenwaard, op de parkeergelegenheid van het sportpark Souburgh. Deze parkeerplaats ligt bij Vinkenwaard, een bedrijf dat kano’s 

verhuurd en ook deelneemt aan de shuttleservice. Daarnaast organiseert Vinkenwaard veel andere activiteiten voor recreanten. Het ontwikkelen van 

deze poort, ook voor auto’s, draagt bij aan het kanaliseren van het toenemende verkeer en zal het bedrijf Vinkenwaard zeker goed doen. Het draagt 

echter weinig bij aan het binden van toeristen aan het dorp in de zin van het verlevendigen van de dorpskern. Daarom wordt geadviseerd deze poort, 

zo mogelijk, te ontwikkelen als camperplaats, maar vooral goed aan te sluiten op Haven-Zuid om die locatie echt tot bloei te laten komen. Een extra 

halte van de paardentram of boot naar Kinderdijk kan daarin helpen.

Donkergroene poorten: leisurepoorten op afstand

Waterbusplein H-I-Ambacht

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is al ver met de planontwikkeling. Het leisureprogramma is primair gericht op de bewoners van het dorp zelf, het 

ligt wel direct aan de waterbushalte. De verwachting dat er veel bezoekers aan de molens door deze poort komen is klein.

 

Veerweg Streefkerk 

Een ondernemer en de gemeente Molenwaard willen op de veerweg in Streefkerk een parkeergelegenheid realiseren plus waterbushalte waar eventueel 

een transitmogelijkheid naar het werelderfgoed kan komen. Deze locatie is vanaf de snelweg A15 niet direct bereikbaar (12 minuten) en heeft maar 

is wel op korte afstand van het werelderfgoed gelegen (10 minuten). Het is nog onbekend wat een eventuele intervaltijd van een transitbus is en of er 

extra faciliteiten worden gerealiseerd. De locatie is minder aantrekkelijk voor automobilisten vanwege de grote rijtijd tot de A15. Er is een kleine groep 

bezoekers die vanuit de Alblasserwaard vanaf die kant komt, voor hen is dit wel een logische overstap.

Oranje poort
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Een oranje poort bedient de individuele dagbezoeker die geheel per ov reist of die uit de auto op een reguliere lijndienst wil overstappen.

HOV-knooppunt bij de Grote Beer

Deze locatie heeft een iets langere transittijd, maar die wordt gecompenseerd door de snelle bereikbaarheid vanaf de A15. De totale tijd die nodig is 

om van en naar de molens te komen zal daarom gelijk zijn met die op Haven-Zuid. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer (HOV-bus)van deze 

locatie is zeer goed, maar vereist wel van reizigers dat ze in Rotterdam eerst naar Zuidplein of Kralingse zoom rijden, twee decentrale locaties. Het 

is onwaarschijnlijk dat veel reizigers overstappen van de auto op het openbaar vervoer. Dit zullen waarschijnlijk eerder reizigers zijn die nu met de 

waterbus reizen of met de fi ets. Deze zullen daardoor wel de transitbussen extra belasten, maar niet bijdragen aan de doelstellingen (minder belasting 

op het dijklint en betere bereikbaarheid Werelderfgoed). Een nadeel is weer het ontbreken van faciliteiten en de boot naar het Werelderfgoed. Ook 

draagt een overstap van mensen op deze plek niet bij aan het doel van het college om bezoekers te binden aan het dorp. Daarom is deze knoop geen 

alternatief voor Haven-Zuid maar wel een aanvulling voor de bereikbaarheid van Kinderdijk. Nog onbekend is of en waar mogelijk parkeergelegenheid 

kan worden gerealiseerd. 

Geen poort:

IHC zien we in de toekomst niet meer als poort vanwege de wens om het autoverkeer over de dijk te verminderen.

Parkeerterrein Westrand is met de huidige programmering niet zozeer een poort als wel een parkeerterrein voor wachtende touringcars. Het is in 

potentie wel een camperpoort en staat ook als zodanig op de kaart.

Conclusie

Gesteld kan worden gesteld dat de profi elen van de poorten elkaar goed aanvullen en er weinig concurrentie is; wanneer het onderscheidend vermogen 

goed afgesproken is tussen de betreffende gemeentes. Met betrekking tot de blauwe poorten heeft Haven-Zuid een goede uitgangspositie vanwege de 

directe ligging bij de snelweg, de vele verschillende overstapmogelijkheden en de ligging bij het dorpshart. Ze zal in ieder geval de bezoeker die een 

arrangement wil trekken en, als een snelle transitmogelijk (de Molenbus) er komt, ook de autobezoeker die snel naar de Molens wil. Als deze er niet 

komt, is De Schans voor die groep aantrekkelijker. Het verschil in reeds aanwezige functies en faciliteiten tussen De Schans en Haven-Zuid is groot. 

Haven-Zuid heeft daarmee als poort een unieke kans die de raad en ondernemers kunnen grijpen om de doelstelling om meer toeristen aan het dorp te 

binden waar te maken.

De locatie de Grote Beer kan ook dienen als transferium en poort. Ontwikkeling van deze locatie biedt echter niet de voordelen die de gemeente zoekt 

met betrekking tot verlevendiging van het dorpshart. Als van daar een frequente transitmogelijkheid wordt geboden kan deze aanvullend functioneren 

op Haven-Zuid. 

De locatie Mercon Kloos kan ook dienen als aanlandpunt voor bezoekers over water, in de toekomst misschien ook voor riviercruises. Vanwege de wens 

om het autoverkeer van de dijk te weren is Mercon Kloos niet de aangewezen locatie voor een nieuwe attractie, tenzij een ondernemer goed uit de 

voeten kan met aanvoer van de bezoekers over water.
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Bijlage 2: Beknopte weergave Onderzoek ‘ontwikkelpotentie van de haven’

In reken- en tekensessies is onderzocht of ontwikkeling van het havengebied realistisch is. Dit is gedaan door drie zo verschillend mogelijke modellen 

te tekenen en deze te analyseren op ruimtelijke, fi nanciële en maatschappelijke waarde. Deze drie modellen zijn met nadruk geen plannen, daar zijn 

ze veel te grof voor. Het zijn ook geen scenario’s: scenario’s ontstaan pas in het combineren van succesvolle elementen van deze modellen. En dit 

gebeurt pas weer nadat er meer modellen zijn onderzocht. Kortweg, we kunnen dus geen keuze maken uit deze modellen. Wat we er wel mee kunnen: 

conclusies trekken over de ontwikkelpotentie van de haven. 

De modellen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat ze Haven-Zuid verbinden met het centrum en toeristen binden en geleiden naar het centrum.

De modellen laten zien dat er veel verschillende invullingen mogelijk zijn van een havenontwikkeling die bijdragen aan verbinding met het centrum en 

de transferiumfuncties. Hieronder worden de modellen puntsgewijs toegelicht, daarna worden de bevindingen weergegeven.

Model 1: Inzet van dit model is de haven aan het plein leggen als nieuwe plek voor het dorp aan het water door de Haven om te leggen naar de 

Marineweg.

•  Omleggen van de weg. Als echte entree/oprit naar het dorp wordt de weg onderdeel van het werkgebied buitendijks en komt via de oversteek over 

de haven het kleinschalige dorp in. De weg kan zo een direct ontsluiting vormen voor een transferium op de locatie Haven-Zuid.

• Contrast vergroten tussen de zuidzijde (zacht groen en nieuwbouw wonen) en de noordzijde (het echte centrum met plein aan het water en boten 

en steigers en bebouwing voor wonen maar ook andere centrum/toeristische functies

• Onderverdeling tussen de haven voor passanten en de watersportvereniging is  mogelijk (links en recht van de steigerbrug)

• Optimaal gebruik maken van de bestaande hoogte verschillen.

• Over het water in de vorm van brug, steiger en sluis

• Er is voldoende plek aan het water voor de Alblasserdammer om te recreëren.

Dit model laat zien dat je met het omleggen van de Haven naar de Marineweg een betere verbinding van het centrum met de Haven krijgt: je bent 

er vanaf het Raadhuisplein en de Dam zo. Door bebouwing toe te voegen wordt de haven een intieme plek, door de meanderende steigers bijna 

romantisch. De Alblasserdammers krijgen er een mooie plek aan het water bij. Toeristen worden opgevangen in de parkeergarage (grijze vlek 

linksonder) en lopen via de steiger naar het plein voor Landvast waar ze een kaartje kunnen kopen voor de molens en voor hen aantrekkelijk vervoer. 

Ook de Alblasserdammer kan er zijn familie trakteren op een tochtje naar de molens met paardentram of fl uisterboot. 

Financieel is dit model duur doordat er veel geïnvesteerd moet worden in infrastructuur (omlegging van De Haven en bouw parkeergarages). Dit gaat 

de draagkracht van het plan te boven, het is dan ook een investering die ten goede (en dus ten laste) komt van het hele centrum. Ook zijn de kosten 

van het model hoog doordat parkeerplekken onder de woningen aan de noordzijde zijn gesitueerd die niet verkocht kunnen worden. Dit kan echter 

ook anders opgelost worden, bijvoorbeeld in een garage op de Havenstraat. Er wordt veel bijgebouwd wat veel inkomsten oplevert, ook wordt er veel 

geïnvesteerd in de buitenruimte. De materialisering is van een hoog en representatief niveau.

Model 2: Haven de Alblas, inzet van dit model is de haven als groene wereld in het verlengde van de karakteristieke Alblas met haar groene oevers.

• De hele kade wordt een groene ruimte langs het water met bebouwing in de vorm van kleinschalige buurtschap of een bijzonder gebouw als 

“landhuis” in een groene tuin. In dit landhuis/hoeve worden de toeristen ontvangen en vindt de Alblasserdammer gezellige horeca. 
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• Alle bootvoorzieningen liggen aan de centrumzijde

• De parkeerplaats naast Landvast is ingericht als een groene helling (tribune) op de zon, gericht op de insteekhaven. Deze haven is ingericht als 

evenementen/waterplein en passantenhaven.

• De groene haven is verbonden met een park rond het gemeentehuis en Bos Rijkee.

• Het gebouwd parkeren is als twee of drie kleinere volumes verspreid over het gebied de Haven wordt niet omgelegd.

Dit model laat zien dat ook met een kleinschalige landelijke inrichting een fi jne nieuwe plek kan worden gemaakt die het groene karakter van het 

polderdorp bekrachtigd. Met minder bouwen (minder inkomsten) en minder dure ingrepen in de buitenruimte (minder kosten). De haven wint aan iets 

aan intimiteit en veel aan identiteit.

Model 3 Haven de Noord: inzet van dit model is om een deel van de Haven dorps te houden en een deel groots en om een werkgebied te creeren in het 

zuidelijk deel.

• De haven is verdeeld in tweeën. Het grote open deel naar De Noord en het kleinere smalle deel naar de sluis. 

• Er is ruimte voor werkgebouwen/Werven en een grote boothelling.

• Er wordt in de vierkante doosjes gewoond op het water.

• Er staat een groot parkeergebouw als hart van het werkgebied op de locatie van Haven-Zuid, daar worden ook de toeristen met hun auto 

opgevangen.

• Er komt een nieuwe brug midden door het gebied. Deze brug verbindt het centrum met het grote ontvangst/parkeergebouw en geeft een loop door 

de haven.

Conclusies uit de modellenstudie

Winst

• De ontwikkeling van de haven geeft ruimtelijk veel kwaliteit en dat komt ten goede aan zowel de Alblasserdammers als aan bezoekers: het 

dorpscentrum versterkt zijn identiteit en er wordt een nieuwe relevante verblijfsplek aan het centrum toegevoegd die er niet zo veel zijn. 

Ontwikkeling van het havengebied getuigt van goed rentmeesterschap.

• Als de Haven (de weg) wordt omgelegd is de winst het grootst: de haven is meteen onderdeel van het centrum, Landvast komt veel 

vanzelfsprekender in het centrum te liggen en de haven (het water + rondje) is zonder versperring door autoverkeer te bereiken. Het Raadhuisplein 

loopt dan door in het rondje Haven. Een omlegging kan via de huidige plek van de voetgangersbrug of meer in oostelijke richting. 

• Om de haven te laten winnen aan intimiteit moet er gebouwd worden en moeten de kades anders worden ingericht. Dat betekent per saldo dat het 

aantal parkeerplekken minder zal worden. Dit betekent dat deze elders terug moeten komen, een conceptversie van de verkeersstudie voor het 

centrum wijst uit dat het centrum vol is. In het toekomstige gvvp (gemeentelijk verkeer- en vervoerplan) wordt gezocht naar plekken. Ook wordt bij 

de ontwikkeling van de oude Wipmolenlocatie gekeken of er meer plekken kunnen worden gemaakt.

Parkeren

• Momenteel wordt er druk geparkeerd rondom de haven. Deze plekken kunnen, getuige een conceptversie van de verkeersstudie voor het centrum, 

niet zomaar verdwijnen. Deze moeten dus elders worden teruggebouwd, hetzij binnen de nieuwe ontwikkeling, hetzij net daarbuiten in het centrum. 

(In de drie modellen zijn respectievelijk getekend: 1 parkeergarage gebouwd ten behoeve van transferium bij de afslag Marineweg -grijze vlek- en 
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een verdiepte garage onder het plein (model 1), in een grote garage op Haven-Zuid (model 2) en in een garage p Haven-Zuid plus één op de 

Havenstraat. 

• Het maken van één of meer parkeergarages leidt waarschijnlijk tot de noodzaak voor ander parkeerbeleid. Er zal iets van geld moeten worden 

gevraagd voor gebouwde parkeergarages, zeker wanneer er een verdiept onder het Raadhuisplein moet worden aangebracht. Of de gemeente 

neemt haar fi nanciële verlies voor een grote maatschappelijke winst.

Financiële haalbaarheid

• Uit de rekenoefening is duidelijk geworden dat het onderbrengen van het huidige parkeerruimte de grondexploitatie voor een nieuw plan te boven 

gaat. Hetzelfde geldt voor het omleggen van de Haven (de weg). Er zal een strategie moeten worden ontwikkeld om tot externe fi nanciering te 

komen, bijvoorbeeld door de hogere overheden fi nancieel te laten participeren.

• Deze centrumontwikkeling zal veel maatschappelijk rendement opleveren, maar waarschijnlijk niet veel fi nancieel rendement. Dit heeft de volgende 

oorzaken:

 ◦ De verhouding openbaar privé: er is veel openbaar gebied te herinrichten met een hoog ambitieniveau: trappen, steigers en goede materialen.

 ◦ Het is een plan met lange adem, dit brengt rentelasten en plankosten met zich mee

 ◦ Dit plan vraagt om voorinvesteringen in de openbare ruimte, dit brengt ook rentelasten met zich mee.

Dit is echter een eerste inschatting. Wanneer de investeringen in de openbare ruimte bijvoorbeeld als investering worden gedaan en ze de 

grondexploitatie niet belasten (zoals het Deventer Havenkwartier) ontstaat een ander beeld.

• De inkomsten komen voort uit het realiseren van woningbouw aan de haven en aan bouw voor toeristische en recreatieve functies waaronder voor 

de watersportverenigingen en de Portier (bij omlegging van de weg over hun terrein).

Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling van de haven veel ruimtelijke kwaliteit kan opleveren in het centrum, voor de Alblasserdammers en 

bezoekers en met hulp van hogere overheden waarschijnlijk fi nancieel sluitend kan worden gemaakt (risico).

Bijlage 3: Verantwoording

In mei 2016 is gestart met het uitwerken van de onderstaande procesopzet en bijbehorende planning.  

Dit proces is op deze manier gevolgd. Het idee om een proeve van de ambitie voor de raad in december toe te sturen is verlaten omdat er nog veel 

deelproducten in ontwikkeling waren. Voorbeelden hiervan zijn de werksessie van de raad voor Visie Toerisme en Recreatie op 13 december en de min-

conferentie van Mercon Kloos op 12 december.  

Het processchema op pagina 7 werd uitgewerkt met de volgende uit te werken thema’s.  
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Op deze thema’s is tussen mei 2016 en januari 2017 veel opgehaald. Een greep uit de ondernomen activiteiten ziet er als volgt uit:

• Deelname aan de vastgoedbeurs Provada en gesprekken met 8 projectontwikkelaars (juni – oktober 2016)

• Starten van Visie Toerisme en Recreatie (vanaf juni 2016)

• Raadsexcursie en BIO (september 2016)

• Deelname aan het werkatelier Maritieme Topregio (juni-oktober 2016) en 

• Deelname aan Landelijke kopgroep Organische gebiedsontwikkeling VPNG (3 november 2016)

• Gesprekken met lokale ondernemers op en rond Haven-Zuid, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en Oceanco

• Sessie ‘lessen trekken visievorming’ met afdeling RMO en lokale ondernemers in de toeristische sector 

• Workshop ‘Zichtbaarheid Haven-Zuid’ met betrokken ambtenaren en lokale ondernemers in de toeristische sector

• Uitvraag extern bureau voor het in kaart brengen van de ‘RO-grenzen Haven-Zuid’ (augustus 2016)

• Analyse van kansen en bestaande beleidskaders door alle betrokken beleidsdisciplines

• Het uitvragen van benodigde externe expertise op het gebied van fl ankerend parkeerbeleid, toerisme en transferia.

In nevenstaand schema ziet u een overzicht van de meeste relevante ontwikkelde producten en gehanteerde bronnen.

De uitkomsten van alle producten zijn gecombineerd in dit rapport. Dit rapport is besproken met de gemeente Molenwaard en de directie van het SWEK 

in de stuurgroep Haven –Zuid van 13 februari 2017. Daarna is dit voorgelegd aan het college van B&W in de vergadering van 21 februari 2017.
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Bijlage 4: bronvermelding afbeeldingen

Luchtfoto locatie: Beeldbank RoVorm Uitgevers

Havenfestival: Peter Stam

Canal Cruise Kinnerdijk en fi etsers voor Portier: Tourist Info Alblasserdam

Vier praatplaten schaal en karakter Alblasserdam: BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling

Woongebouw De Hellingen: Boelen.nl

Camperplaats Van Vuuren: Peter Stam

Nieuwe loods Oceanco: weesperniews.nl

Woningen Zuiderstek: Google streetview

Alblasserdam dorp in de polder en de rivier: Cees Schilthuizen

Verlichte bootjes in de haven: WSV Alblasserdam

Eindbeeld en beeld fase 1: BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling
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Cortgene 2
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