Tweeling Kinderdijk
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Symmetrie in waterbeheersysteem
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Het Werelderfgoed Kinderdijk is een uniek waterbeheersysteem.
De complexiteit maakt het erfgoed echter niet goed leesbaar.
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Het unieke karakter schuilt ook in het tweelingsysteem.
Twee polders die broederlijk maar gescheiden van elkaar
hun overtollig water afvoeren of nieuw water inlaten.

trap

Deze symmetrie zou beter in beeld gebracht kunnen worden.
Idee is aan het tweelingkarakter waar mogelijk uiting te geven.
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Lage Boezem

Polder Blokweer

Lage Boezem
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gedecoupeerd hek met polderlandschap verbeelding

Veilig stapsgewijs stromen
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wandeldomein

Brede lange loper als gastvrij welkom
kolk
Het Werelderfgoed Kinderdijk verdient een gastvrije ontvangst.
De smalle dijk met het drukke verkeer is weinig uitnodigend.
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Het smalle dijkprofiel maakt een veilige oversteek uiterst lastig.
Waar breedte tekort schiet, is echter in lengterichting overvloed.
Dit laterale denkproces heeft geleid tot een diagonale oversteek.

wandeldomein

Een brede lange loper die zich uitrolt voor de vele bezoekers.
Via drie stoepkolken stromen bezoekers stapsgewijs veilig over.

variabele lengte 25 – 100 m

gezichtsbepalend kunstwerk vanaf de Lek aanvarend

Werelderfgoedwaardige entree
Laatste watertrap als eerste startpoort
Het Werelderfgoed Kinderdijk wordt nu betreden via een massieve betonbrug.
De positie van deze brug doet afbreuk aan de symmetrie van het watersysteem.
Toekomstplannen voorzien reeds in het bezoekers parkeren op andere locaties.
De brug resteert dan vooral als toegang voor aanwonenden en het waterschap.
Idee is de brug te amoveren en te verplaatsen of in ranke vorm te vernieuwen.
De werelderfgoedwaardige uitstraling vraagt om een waardige toegangspoort.
De 3e maaltrap kan in lijn met de Middelkade de centrale toegangspoort zijn.
Loopbruggen laten zich vleien aan weerszijden tegen de betonnen tussenwand.
Demontabel en lichtgewicht zodat het waterbeheer altijd doorgang kan vinden.
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Idee is ook mozaikbetegeling van de ronde wand met aansprekende verbeelding.
vrij zicht
helling

mozaik tegelwand verbeelding

loopbrug (optioneel)

bushalte

promenade

cruiseschip

rotonde

nader te verkennen: 1. aanlegsteigers cruiseschip circa 100 m naar het oosten te verleggen ter hoogte van huidige stop-go
2. autorijweg/rotonde te verleggen op verbrede dijktop of onderlangs via huidige stop-go aan dijkvoet (ingetekend)

Drietrapsloper
Veilige diagonale oversteek
Waardige, gastvrije en veilige ontvangst
voor het Werelderfgoed Kinderdijk.
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Aan Nederwaard- en Overwaardzijde
toegang voor waterbus en cruiseterminal
via ruime diagonale drietraps oversteek.
Mini-rotondes aan weerszijden erfgoed
met toegang tot bezoekers parkeren
en bus/shuttle halte met turn-around.
Brede wandelpromenade bij cruiseterminal
op huidige dijkkruin waarbij het verkeer
onderlangs aan voet van de dijk rijdt.

verbrede dijkkruin

enade

stop-go
shuttle-halte
bushalte Kinderdijk
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Wandelnetwerk uitbreiding

Auto ontsluiting
geel = nieuw
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Optie 1
X

P

Verplaatsing brug naar Nederwaard.
Beperkte toegang
uitsluitend voor belanghebbenden.

Nieuwe wandelroutes Nederwaardse zijde
Bezichtiging van het erfgoed is nu gefocust op de Middelkade.
Het waterbeheersysteem strekt zich over een groter gebied uit.
Langer verblijf in Kinderdijk is mogelijk met meer wandelopties.
De 3e maaltrap wordt toegevoegd als nieuw attractiepunt.
Nieuwe wandelverbinding wordt gelegd aan Nederwaardse zijde.
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Wandelnetwerk
rood = uitbreiding

Verplaatsing brug naar Nederwaard.
Beperkte toegang
uitsluitend voor belanghebbenden
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Optie 3
X

Ontsluiting via Overwaard.
Nieuwe doorsteek via Kok gemaal.
Doorsteek gemaal via noordzijde.
Toegang eventueel ook voor bezoekers.

Auto ontsluiting erfgoed
Optie 4
Nieuwe ranke brug Middelkade.
Toegang eventueel ook voor bezoekers.
Beperkt herstel van symmetrie.

Symmetrieherstel Neder- en Overwaard
Huidige brug naar Middelkade is geen waardige erfgoedentree.
De brug versterkt onterecht ook a-symmetrie van het erfgoed.
Idee is combinatie van waardige entree en herstel symmetrie.
Vier opties voor verplaatsing brug of alleen vernieuwing brug.
Opties 3 en 4 lijken het minst ingrijpend in de private sector.

