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Waterdriehoek 
 
Het is goed om te zien dat veel regionale partijen actief zijn met tal van ambities, projecten 

en initiatieven om de vrijetijdssector te versterken. Hel;aas gebeurt dit nog te vaak op een 

ongecoördineerde manier. Het gevolg: versnippering van inzet en middelen. Slim 

samenwerken is dan ook het devies. En dat dat kan, wordt bewezen in ‘de Waterdriehoek’.  

Een regio waar de afgelopen jaren, via een publiek-privaat investeringsprogramma 

miljoenen zijn geïnvesteerd in de vrijetijdssector en waar nog vele mooie plannen klaar 

liggen. 

 

De Waterdriehoek verbindt het Werelderfgoed Kinderdijk met de historische stad 

Dordrecht en het Nationaal Park de Biesbosch. Tien organisaties, publiek en privaat, 

vonden elkaar in 2013, voortbouwend op het beeldverhaal ‘Dijk van een Delta’, in de 

ambitie om een regionaal investeringsprogramma tot stand te brengen. Dit 

investeringsprogramma versterkt de zichtbaarheid, de toegankelijkheid en 

aantrekkelijkheid van de Waterdriehoek. Sinds dat moment vormen zij samen een 

‘uitvoeringscoalitie’ voor de Waterdriehoek.  

 

De afgelopen jaren zijn in de samenwerking meer dan 35 projecten in uitvoering gebracht, 

veelal van flinke schaal. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het 

bezoekerscentrum en de entreezone van Kinderdijk. Een ander succesvol project is de 

pilot sneldienst/dalurendienst van Waterbus tussen Rotterdam en Dordrecht, met een 

directe verbinding naar Kinderdijk. De pilot is vele malen succesvoller dan begroot. Wat 

heel sterk is, is dat elk van de projecten niet alleen belangrijk is voor één locatie, maar 

bijdraagt aan de versterking van de Waterdriehoek als geheel. 

 

Door verder in te zetten op een samenhangende product- en marktontwikkeling is het 

einde van deze groei nog lang niet in zicht. Komende jaren wordt er nog voor miljoenen 

geïnvesteerd.  

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rob Berkers,  of bel naar 06-36165934. 

 


