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Een dagje uit naar molencomplex Kinderdijk: 

uniek & iconisch waterbeheer 

Een groot deel van Nederland ligt tot ongeveer 7 meter onder zeeniveau. 

Nederlanders merken hier niets van. Vernuftig watermanagement, bestaande uit 

onder andere dijken, duinen, stuwen, sluizen, molens en gemalen, zorgt hiervoor. 

Zelfs bij springvloed blijven de Nederlandse voeten droog, en dat is maar goed 

ook…   

Het meest belangwekkende aspect van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is 

ongetwijfeld de unieke verzameling van 19 authentieke windmolens uit de 18e 

eeuw die wereldwijd als Nederlands icoon worden beschouwd. Kortom: een 

schitterend en onvergetelijk dagje uit! 

 

Molens behoren tot de belangrijkste Nederlandse monumenten en als er zoveel (historische) 

molens bij elkaar staan, heb je wel iets heel bijzonders! Zo bijzonder dat duizenden buitenlandse 

toeristen er een omweg voor maken. Het Werelderfgoed Kinderdijk moet je gewoon gezien hebben. 

 

 
 

Geniet van een uniek dagje uit bij de molens van Kinderdijk. Ervaar hoe een authentieke 

windmolen werkt of bezoek de molenwerkplaats en bekijk hoe een molen wordt gebouwd, 

onderhouden en hoe je molenaar wordt.  

 

U kunt ook lekker gaan wandelen in Kinderdijk of fietsen langs een schitterende molenroute. Vaar 

met een rondvaartboot langs de molens over de lage boezem van de Overwaard. Er zijn nog veel 

meer activiteiten te beleven in Kinderdijk. Het gebied is zeer geschikt voor speurtochten en 

dergelijke.  

Het Driehoeksveer vaart dagelijks tussen Kinderdijk, Krimpen aan de 

Lek en Ridderkerk. Het veer is toegankelijk voor wandelaars, fietsers, 

bromfietsen en scooters. Door de oversteek over de rivieren de Lek, de 

Nieuwe Maas en de Noord hoeft men niet naar een brug te rijden maar 

kan men direct zonder omweg naar de eindbestemming reizen. Het 

Driehoeksveer is uitermate geschikt om de Molens van Kinderdijk te 

bezoeken. 

http://www.kinderdijk.nl/
http://www.kinderdijk.nl/


 
 

 

De vanaf het clubhuis kun je wandelen naar de aanleg steiger van het driehoeksveer.  

De afstand bedraagt ongeveer 980 m. Deze route loopt helemaal over fietspaden. De 

overtocht met de pont naar Kinderdijk duurt ongeveer 15 minuten. Vanaf de aanleg 

steiger staan borden aangegeven richting de molens. Tot aan het informatie centrum  

is een route van ongeveer 1100m. Hier loop je over een trottoir langs een drukke dijk.  

 

Voor de wandelroute naar het Driehoeksveer kun je de QR code scannen met je telefoon.  

 

 

 

 

 

 

 

Voor de dienstregeling en de prijzen van het driehoeksveer kun je de QR code scannen 

met je telefoon.  

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over de molens van Kinderdijk kun je de QR code scannen met 

je telefoon.  

 

 

 

 

 


