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Inleiding

Binnen de Drechtsteden werken zeven gemeenten vernieuwend en effectief samen. Alblasserdam, Dordrecht, 

Hardinxveld Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht trekken samen op, maar 

behouden ieder hun eigen karakter en maken nadrukkelijk hun eigen keuzes. Om deze verbinding een stevige 

organisatiestructuur te geven van waaruit gedeelde doelen gedefinieerd worden, is de Economic Development Board 

Drechtsteden (EDBD) in het leven geroepen. Dit is een strategisch samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, 

onderwijs en overheid in de Drechtsteden (de triple helix), met als drijfveer een sterkere economische regio die 

positief scoort op werkgelegenheid, wonen en opleiden.

Het Drechtstedengebied wil zichzelf prominenter en positiever op de kaart zetten en daarbij nieuwe kansen voor 

economische groei ontwikkelen. Daartoe heeft de regio Drechtsteden de Groeiagenda 2030 opgesteld. Niet omdat 

het niet al heel goed gaat in de regio, maar omdat de ontwikkeling in het gebied achterblijft bij de landelijke 

tendens. Door die stagnatie komen (groot)stedelijke voorzieningen onder druk te staan. Bovendien heeft de 

buitenwereld geen (goed) beeld van de Drechtsteden. Ook de potentie van de regio wordt onvoldoende gezien. 

Daarom moet gewerkt worden aan een betere bekendheid van het gebied. 

Als een van de hoofdpunten van de Groeiagenda wordt genoemd ‘Van wonen voor je werkplek naar werken 

waar je woont’. Dat betekent een opgave op het gebied van aantrekkelijk wonen, goede voorzieningen en goede 

bereikbaarheid; noodzakelijk om hoger opgeleide werknemers aan te trekken en hoogopgeleide jongeren te behouden 

voor de regio.  

Het grotere doel is een maritieme topregio met een aantrekkelijk woon-/werkklimaat met goede voorzieningen op 

het gebied van scholing, gezondheid, cultuur en mobiliteit. Waar bedrijvigheid en creativiteit floreren. Dit vraagt 

om een schaalsprong met grote stappen, groot denken en dromen; nog geen gewoonte die aansluit bij de mentaliteit 

in de regio… 

Deze grote stappen moeten het leven in de regio niet alleen voor inwoners van de Drechtsteden verbeteren, maar 

moeten ook zorgen voor een groeispurt van het toerisme. Rotterdam ligt op een steenworp afstand en de enorme 

toename van bezoekers daar biedt een kans om deze mensen ook wat verder het gebied in te trekken. Per slot van 

rekening ligt ook Kinderdijk, als een van grootste attracties van het land, in deze regio. 

De EDB is aan zet voor de eerste grote stappen.
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Hoofdstuk 1

Vier iconen voor de Drechtsteden
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Het Drechtstedengebied, dat drie rivieren, drie steden en meerdere gemeenten omvat, is niet alleen landschappelijk gevormd 

door het water, maar ook economisch. Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht liggen aan de Beneden Merwede, de Oude 

Maas en de Noord. Al dit water scheidt de gemeenten fysiek, maar verbindt ze tegelijkertijd ook. De ligging aan datzelfde 

water is voor alle drie de grootste bestaansreden.

Het alomtegenwoordige water in deze ‘maritieme delta’ is  historisch gezien van het allergrootste belang geweest. 

De Sint Elizabethsvloed (eigenlijk zijn het er drie tussen 1404 en 1424) bepaalde de nieuwe scheiding tussen land en 

water. In het deltagebied, geteisterd door de overstromingen, ontstond onder meer de Biesbosch. Sindsdien is het 

vooral de mensenhand geweest die daar wijzigingen in heeft aangebracht.

Het water was en is dan ook bondgenoot en vijand tegelijkertijd. Samenwerking was noodzakelijk om droge 

voeten te houden. De Drechtsteden, die in vroeger dagen elkaars concurrenten waren (tot bloedens toe, denk 

aan de Hoekse en Kabeljauwse twisten), vormen nu een regio waarin veel samengewerkt wordt. Dat begon 

met de strijd tegen het water die gezamenlijk aangebonden werd.

Door het water was de regio goed bereikbaar voor scheepvaart, en door de dagelijkse omgang met water 

zijn de bedrijven ontstaan die hun enorme successen te danken hebben aan de lessen van hetzelfde 

water. Want in het gebied waar het water van verschillende rivieren samenvloeit, ontwikkelden zich 

innovatieve wereldspelers van formaat.  

Hier zijn nu meer dan 800 maritieme bedrijven gevestigd, voor een deel internationaal toonaangevend  

in de maritieme maakindustrie en waterbouw. Ze vormen een hecht cluster met veel onderlinge 

relaties, zowel op het gebied van toeleveranties als op het terrein van innovatie, co-creatie en 

opleidingsfaciliteiten. De zeven gemeenten van de Drechtsteden vormen eigenlijk één grote 

stad waar één rivier doorheen stroomt. 

Uit deze gemeenten komen de mensen die het tweede Suezkanaal aanlegden en de 

Palmeilanden in Dubai. En als er ergens ter wereld grote gevechten met water geleverd 

moet worden, is er altijd iemand die “Bring in the Dutch!” roept. Zo riep George Bush 

de hulp van deze ‘Dutch’ in toen orkaan Katrina een ramp veroorzaakte in Louisiana 

en Mississippi. En deze ‘Dutch’ komen niet uit Zeeland of Friesland, maar uit de 

Drechtsteden… Een internationale geuzennaam die met recht geclaimd mag worden!

Water scheidt, 
water verbindt
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Een bijzonder gebied 
verdient een 

alomvattend icoon

Veel van deze ondernemingen met wereldfaam 

zijn familiebedrijven met een sterk religieuze 

achtergrond; godvrezend, zoals de hele regio. 

Bescheidenheid is alles, God krijgt alle eer. 

Trots is men op de geweldige machines die al 

het werk verrichten, niet op hun wereldwijde 

faam als ondernemers. Als de inwoners trots zijn 

op hun successen, dan houden ze dat voor zich. Deze 

bescheidenheid brengt met zich mee dat de regio bepaald 

geen borstklopperij kent, terwijl er toch voldoende  

gegronde reden is om het gebied onder de aandacht te 

brengen. 

Op korte afstand van de Drechtsteden, bijvoorbeeld,  ligt een 

van de grootste toeristische trekkers van Nederland, Kinderdijk. 

Ook de natuur is buitengewoon goed vertegenwoordigd met 

de prachtige Biesbosch. Het gezegde “Hoe dichter bij Dordt, hoe 

rotter het wordt” blijft, hoe onterecht ook, bij velen in de oren 

hangen. Hoewel de kreet ontstaan is vanuit het moeilijk bevaarbare 

water, geeft het nu ook het imagoprobleem aan. 

Het wordt tijd dat men op grotere schaal hoort en ziet waartoe deze 

regio in staat is, hoe mooi het landschap is en hoeveel potentie het gebied 

heeft. Daarom is het van belang dat de Drechtsteden gaan werken aan hun 

imago, niet alleen voor bezoekers, maar ook voor inwoners, want daarbij 

hoort ook de eigen trots: trots op hun werk, trots op hun faam en trots op het 

fantastische gebied. 

Dit Drechtstedengebied wil zichzelf met een positief imago stevig op de kaart 

zetten en het woon-, werk- en leefklimaat hart en ziel geven. Water speelt daarbij 

een essentiële rol; het is dé verbinding in de regio. 

De EDBD klopte aan bij Mothership met de vraag een visie te ontwikkelen om de 

Drechtsteden met behulp van kunst en communicatie op de kaart te zetten. Mothership 

staat bekend om haar innovatieve en spraakmakende kunstprojecten met gegarandeerde 

wow-factor. Altijd op maat gesneden en afgestemd op historie en plek  levert Mothership 

in binnen- en buitenland iconische beelden/ingrepen aan die aandacht vragen voor de 

eigenheid van een locatie. Veel van Motherships projecten zijn must visits geworden en 

hebben geleid tot een groeiend aantal bezoekers. De iconen van Mothership staan op de 

lijstjes van het groeiend aantal toeristen dat Rotterdam en omgeving bezoekt, en versterken zo 

de aandacht voor de kwaliteit van de Drechtsteden.  Precies wat de regio nodig heeft!
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Typisch 
Drechtsteden

Het team van Mothership verwerkte deze gegevens tot het uitgangspunt voor een concept waarbij alles draait om het water. 

De mondiale waterveiligheid houdt hoofdkwartier in dit gebied en water is het bruisend hart van de regio.

De maritieme delta van het Drechtstedengebied wordt doorkruist door rivieren. Het alomtegenwoordige water was en 

is voor het gebied van het allergrootste belang; niet alleen als de verbindende factor tussen de verschillende steden en 

als snelweg voor schepen, maar ook als obstakel voor ander verkeer. Waar voor de binnenvaart het water de weg is, is 

voor ander vervoer de rivier juist een barrière. Door het grote aantal maritieme bedrijven in de buurt en het belang 

van dit knooppunt voor de binnenvaart zijn hier buitengewoon veel beroepsmatige scheepsbewegingen. Tel daarbij 

op een groot aantal recreatieve vaartuigen en je hebt het drukst bevaren knooppunt van Europa, met 150.000 

passerende schepen per jaar. En niet alleen het water is uitermate drukbevaren, ook vracht- en treinverkeer in 

de regio is sterk aanwezig. Bruggen zijn dan ook, naast het water,  essentieel voor de verbinding tussen de 

verschillende steden en bedrijventerreinen. 

Om aan te geven waarin het belang van de regio ligt, gaat Motherships visie niet zomaar uit van het plaatsen 

van nieuwe elementen. Het is veel interessanter om de kwaliteit van het gebied te benadrukken door ook 

bestaande objecten iconisch te maken; het gebruikmaken van bekende bouwwerken die voor de regio 

van essentieel belang zijn. Het concept richt zich daarom op de beide fysieke verbindingen binnen de 

Drechtsteden: het alomtegenwoordige water en de bruggen daarover. 

Drie bruggen zijn met name van betekenis voor de connectie tussen de in het gebied gelegen steden 

en bedrijventerreinen: de Papendrechtse brug tussen Papendrecht en Dordrecht, de Zwijndrechtse 

brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht en die tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. Het 

water dat de regio scheidt laten we tegelijkertijd zien als het water dat de regio verbindt. 

Temidden van deze verbindingen wordt het Drierivierenpunt waar de Noord, de Beneden-

Merwede en de Oude Maas samenstromen gemarkeerd met een interactieve fontein die het 

water van drie rivieren letterlijk en figuurlijk samenbrengt in een innovatief en spectaculair 

symbool. 

Deze markering van drie bruggen en een fontein resulteert uiteindelijk in één 

alomvattend icoon dat op verschillende locaties de aandacht vraagt voor de 

kenmerken die de regio groot hebben gemaakt: de samenwerking met het water, 

innovatieve technieken en wereldwijde maritieme bedrijvigheid. 

Typisch Drechtsteden!
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Naar aanleiding van de initiële presentatie van het concept kreeg Mothership de opdracht om 

voor de realisatie van de vier iconen  een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De volgende 

onderdelen komen in de rapportage aan bod:

• zijn de iconen technisch haalbaar? Voor deze kwestie benaderden we mogelijke 

uitvoerders met kennis van materialen en installatie voor de vier verschillende 

onderdelen, en onderzochten we verschillende mogelijkheden om tot het beste 

resultaat te komen. 

• wat zijn de kosten verbonden aan de realisatie van de iconen? Hiervoor hebben 

we gesprekken gevoerd met diverse betrokken partijen. We raadpleegden 

specialisten, vroegen offertes aan voor zover mogelijk en betrokken we 

deskundigen om een juist beeld te krijgen. Zo waren we in staat om de 

kosten inzichtelijk te maken. 

• welke hobbels zijn er te nemen? Welke uitdagingen gaan we 

tegenkomen op het gebied van veiligheid? Welke partijen hebben hier 

een belangrijke stem in? 

• hoe zit het met het lokale draagvlak voor de iconen? Wat vinden 

de betrokken Drechtsteden-gemeenten van de plannen? Welke 

stakeholders hebben belang bij en zijn te interesseren in de iconen?

In principe behandelen we de eerste drie vragen per icoon. De vraag 

naar draagvlak beantwoorden voor alle iconen tegelijk, omdat voor 

alle onderdelen dezelfde punten gelden. 

Opdracht
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In de opzet van het concept van Mothership gaven we eerder al aan groot belang te hechten aan samenwerking met 

lokale partijen. Zo creëren we draagvlak en nodigen we mensen uit  om een bijdrage te leveren aan het verbeteren 

van hun eigen leef- en/of werkomgeving. Trots en eigenbelang gaan zo hand in hand, want door imagoverbetering 

neemt de hele regio een stap vooruit, ook haar inwoners en lokaal gevestigde bedrijven. Meer bezoek, meer toerisme 

is goed voor de lokale economie.

We hebben geïnventariseerd welke bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio betrokken zouden kunnen 

worden bij de vier iconen. Van eerdere projecten zoals de Beverbrug op de Zaag en andere plannen in het gebied 

kenden we al een aantal partijen die we wilden benaderen. Ook de EDBD heeft partijen genoemd die ze graag terug 

zouden willen zien in de plannen. Per concept geven we aan welk bedrijf we kunnen betrekken bij de uitwerking. 

Ook de bedrijven die we benaderd hebben maar die niet konden bijdragen zijn uiteraard uitgebreid geïnformeerd 

over de projecten.

Naast diverse ondernemingen hebben we ook de organisatie van Young Professionals (een initiatief van de EDB 

Drechtsteden)  benaderd. In de Drechtsteden zijn verschillende topbedrijven die gezamenlijk hun young professionals 

vragen om hun innovatief vermogen in te zetten voor lokale uitdagingen. Zij worden gevraagd om gezamenlijk 

concrete vraagstukken in tien dagen te analyseren en oplossingen te bieden. 

Helaas zat het programma van de Young Professionals al vol en kon er geen extra uitdaging van Mothership meer 

aangenomen worden. In de vervolgstappen geven we aan hoe we ze in de toekomst willen betrekken.

Onderwijsinstellingen komen pas in een latere fase in 

beeld. Eerst moeten we alle technische eisen, hobbels 

en wensen in beeld hebben voordat we binnen de 

lokale opleidingen concrete, praktische vragen kunnen 

neerleggen. Afhankelijk van het soort vraag wordt dan 

bepaald bij welk onderwijs die vraag het beste gesteld 

kan worden. 

Jeroen Everaert, oprichter en artistiek brein van 

Mothership, heeft het afgelopen jaar de Economic 

Development Board Drechtsteden maandelijks op 

de hoogte gehouden van het onderzoekstraject 

van de vier iconen. Daarbij presenteerde hij ook 

de plannen bij verschillende aan de EDB gelieerde 

partijen en organisaties, zoals Deal Drechtsteden 

Cities, Young Professionals en de Erfgoedtafel. 

Daarnaast heeft Mothership een draagvlakonderzoek 

gedaan naar de mogelijke impact van de vier iconen. 

Hiervoor informeerden en interviewden wij negen 

vertegenwoordigers van de Drechtstedengemeentes, 

Rijkswaterstaat, Bureau Drechtsteden en de EDBD: 

onze plannen werden voorgelegd, om uit te zoeken hoe 

succesvol de verschillende onderdelen van het concept 

geacht worden, welke problemen men verwachtte en 

wat de waarde van de verschillende onderdelen voor 

het eigen terrein zou kunnen zijn. 

Bewoners van de regio zijn nog niet geïnformeerd, daar 

is het nog te vroeg voor. Pas in een later stadium, als er 

meer duidelijkheid is over het al dan niet haalbaar zijn 

van de ontwerpen en als de meeste praktische hobbels 

genomen zijn, heeft dat nut. Om geen tegenreacties op 

te roepen is het van belang om voorzichtig te zijn en 

pas te informeren als er reden is om aan te nemen dat 

een en ander haalbaar is. 

Proces:  
draagvlak door 
samenwerking 
en informatie

Financiële realisatie

De financiering van de vier iconen zal in principe 

gedragen gaan worden door de belanghebbenden, de 

partijen die baat gaan hebben bij de verbetering van 

de verblijfskwaliteit in de regio. Door de Drechtsteden 

interessanter en prettiger te maken als woon- en 

werkgebied wordt ook het vestigingsklimaat voor 

bedrijven verbeterd. 

Een bijdrage uit de Regio Deal, waarbij middelen 

worden verstrekt om de regio verder te ontwikkelen 

is een goede optie om in te zetten voor de iconen. 

Daarnaast is de provincie en zijn de gemeentes 

aangewezen partijen om een bijdrage van te  ragen. 

Zij hebben bij uitstel baat bij een versteviging van de 

regio en de lokale economie. 

Als laatste noemen we de lokaal gevestigde bedrijven. 

Hun bijdrage kan zijn in de vorm van meewerken aan 

de realisatie van de iconen tot het financieel sponsoren 

van het concept. Groei van de regio komt zeker ook 

hen ten goede. 

Organisatiestructuur

Binnen de organisatiestructuur is vooral het 

eigenaarschap van de kunstwerken van belang.  

Doorgaans is de opdrachtgever ook de eigenaar. Ook 

in dit geval is dit de meest voor hand liggende en best te 

onderbouwen organisatiestructuur. Wij adviseren dan 

ook de volgende opzet: de stad waarbinnen het icoon 

thuis is, is opdrachtgever en daarmee ook eigenaar. 

Dat wil niet zeggen dat daarmee alle financiële 

verantwoordelijkheid ook bij die gemeenten komt te 

liggen. Hierbij speelt ook de EDBD een rol .
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DE PAPENDRECHTSEBRUG
Hoofdstuk 2

De Papendrechtsebrug

18            19  



…. waar de zon nooit onder gaat

Het belang van de regio hangt samen met het water en het verbinden via en over het water. En dat 

wordt onder meer gedaan door de brug over de Merwede bij Papendrecht. Deze ‘Papendrechtse’ 

brug (niet te verwarren met de ‘Merwedebrug’ die als onderdeel van de A27 bij Gorinchem ligt) 

is een stalen boogbrug tussen Papendrecht en Dordrecht. Het is één van de laatste boogbruggen 

in deze karakteristieke vorm die is gebouwd in Nederland. De brug bestaat uit een boogbrug 

en een aangebouwde beweegbare basculebrug. De brug telt 2x2 rijstroken en heeft aan de 

oostzijde een voorziening voor langzaam verkeer aan de buitenkant van de brug. De omgeving 

is voornamelijk industrieel en havengerelateerd. 

Op 23 september 1967 werd de brug in gebruik genomen. In die 52 jaar heeft ze bewezen 

onmisbaar te zijn. Na al die bewezen diensten is het moment aangebroken om haar in het 

zonnetje te zetten.

CONCEPT:
  Bekroning
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 Van onzichtbaar 
naar stralend icoon

De slanke, ranke vorm is weinig opvallend. De brug 

heeft weinig ‘body’, met een fragiele belijning en 

weinig poespas. De brug past wel bij het imago van het 

Drechtstedengebied: goed functionerend, maar weinig 

uitstraling en als zodanig ‘onzichtbaar’. Omdat de brug 

in een omgeving ligt waar weinig mensen wonen, is ze 

eigenlijk vooral zichtbaar voor de mensen die haar gebruiken. 

Een enkeling kan haar zien vanaf een parkeerterrein op de kade 

in Dordrecht, maar verder grenst de rivier op een klein wijkje 

in Papendrecht na, niet aan bewoond gebied. Het eenvoudigweg 

aanlichten of kleuren van deze brug zou dan ook weinig effect 

hebben: er zouden maar weinig mensen zijn die dat kunnen zien. 

Door de transparantie van de vorm is een uitdaging om een plan 

te ontwikkelen dat de elegantie van de brug respecteert, maar haar 

zichtbaar maakt in haar helderheid. We willen de brug niet verbergen, 

maar juist haar sierlijke vorm als uitgangspunt nemen om haar om te 

toveren in een spraakmakend icoon. Iedere brug in Nederland wordt 

vanwege verkeersveiligheid (zowel autoverkeer als scheepvaart) uitgelicht. 

In plaats van een puur functionele benadering van verlichting kan er ook 

gekozen worden voor licht als artistiek medium. 

Daarom stellen we voor de brug zelf licht te laten geven met stralen vanaf haar 

verlichte boog. Vijftien spots schijnen als een kroon vanaf de bovenzijde van de 

brug de lucht in. Zo weerspreekt de brug haar eigen onopvallende karakter en 

verandert in een letterlijk stralend icoon, dat het imago van de regio gaat verlichten.

De brug wordt het stralend middelpunt van de regio. Ineens is haar vorm herkenbaar 

van verre.

Alle kleuren in het palet van zachtgeel naar felrood en van warm oranje naar parelmoer, 

de kleuren van de opkomende en ondergaande zon, tekenen het profiel van de brug. 

Social media zullen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van bijzondere afbeeldingen 

van deze brug!
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Proces,
draagvlak

Allereerst hebben we met aantal stakeholders gesproken en ze onze plannen voorgelegd, om uit te zoeken 

hoe succesvol de verschillende onderdelen van het concept geacht worden, welke problemen men 

verwachtte en wat de waarde van de verschillende onderdelen voor het eigen terrein zou kunnen zijn. 

Bart Verberne van ProRail is enthousiast over en onder de indruk van de vier iconen. Hij wil graag 

meewerken aan de uitvoering en is het ermee eens dat voor de bruggen ‘gewoon een kleurtje geven’ 

zeker niet genoeg is. 

Ria de Wit van Rijkswaterstaat vindt dat de entrees van Dordrecht en de regio erg lelijk zijn. Als 

je zo binnenkomt kun je niet trots zij op waar je werkt en/of woont, stelt zij. Daarom vindt ze 

de plannen erg waardevol en zou ze graag meewerken aan de realisatie.

Thomas Victor Vink oppert dat het een leuk idee zou zijn om de Waterbus later in de avond 

te laten varen, zodat de verlichte bruggen in volle glorie te zien zijn vanaf het water. 

Linda Peltzer verwacht dat de bruggen op een positieve reactie van directe stakeholders 

kunnen rekenen. 

Door verschillende stakeholders is de wens uitgesproken dat de lampen bij speciale 

gelegenheden van kleur moeten kunnen veranderen; denk bijvoorbeeld aan rood/

wit/blauw voor Koningsdag.Voor omwonenden en mensen die in de omgeving 

werken heeft informatie of meedenken pas nut als er sprake is van een haalbaar 

plan dat voorgelegd kan worden. Dit is dus een van de vervolgstappen na dit 

haalbaarheidsonderzoek. 

24            25  



Kaders

Eigenaar en beheerder van de brug is Rijkswaterstaat. Voor 

Rijkswaterstaat is het van belang dat de veiligheid voor 

gebruikers van weg en water niet in gevaar komt en dat het 

onderhoud van de objecten niet gehinderd wordt. 

Mogelijkheden

De verwachting is dat de volgende grote beurt voor de brug in 2028 

plaats zal vinden. Rijkswaterstaat is er niet zeker van of het mogelijk 

is om de werkzaamheden te combineren, maar staat zeker open voor 

samenwerking daarbij. 

Twee deskundige partijen zijn door ons benaderd met de vraag wat de 

mogelijkheden en de financiële consequenties zijn voor het concept. Beide 

partijen vroegen we om te kijken naar technische uitvoering en financiële 

consequenties.

Hobbels

De grootste moeilijkheid voor dit icoon is mogelijke lichtvervuiling. Door enkele 

stakeholders is in gesprekken aangegeven dat de omgeving ’s nachts heel donker is 

en dat hard licht een verstoring voor omwonenden en dieren oplevert. Uiteraard is 

een deel hiervan te ondervangen door de lampen in tijd aan te sturen en slecht en deel 

van de dag/avond aan te laten. Daarnaast willen we bereiken dat de lichtstralen zo min 

mogelijk ‘uitwaaieren’ en verstrooid licht opleveren. 

Ook is het stroomgebruik van de lampen een punt om rekening mee te houden. Omdat 

de brug niet 24 uur per etmaal ‘aan’ staat, kan het stroomgebruik ook beperkt worden. 

Bovendien wordt er uiteraard gebruik gemaakt van lampen die zo energiezuinig mogelijk 

zijn. 

Technische haalbaarheid  
kaders, mogelijkheden 

en hobbels
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Technisch voorstel stralen

Voor de uitvoering van het concept hebben we bij twee bedrijven offertes gevraagd: AV Registered en Fairlight. AV 

Registered ontwerpt, levert materialen en produceert hoogwaardige audiovisuele concepten en technische productie. 

Fairlight is ruim 30 jaar een betrouwbare leverancier van licht- en geluidsapparatuur met een projectafdeling die volledige 

projecten realiseert. 

Op basis van de vraagstelling van Mothership werd duidelijk dat er vanuit technisch oogpunt geen grote belemmeringen 

zijn.

De vraag van Mothership was om aan te geven hoe en voor welk bedrag er 15 spots aan/op de brug te monteren zijn 

die als een kroon vanaf de bovenkant omhoog schijnen. De stralen volgen de vorm van de brug in stralingshoek. 

De armaturen moeten multi-colour licht leveren. 

Hoe hoog de lampen stralen hangt uiteraard af van de weersomstandigheden. Dat is ook duidelijk te zien bij 

bijvoorbeeld de Erasmusbrug. Door lichte nevel, mist of smog zijn de stralen duidelijker te zien. Hoe dichter 

de nevel, hoe minder ver het licht schijnt. 

Door te kiezen voor RGBW-armaturen is het mogelijk om bijna iedere kleur te maken. De besturing kan 

met behulp van een internetverbinding op afstand worden beheerd en geprogrammeerd zodat de kleur 

aangepast kan worden op bepaalde dagen of voor specifieke gelegenheden. 

De armaturen zijn onderhoudsvrij. Wel moet rekening gehouden worden met periodiek onderhoud  

een en vervanging van individuele led units en voedingen. De armaturen zijn IP67 en hebben een 

verwachte levensduur van 50.000 uur. 

In de offertes zijn niet de kosten voor het aanleggen van stroompunten (de mogelijkheid daartoe 

moet op locatie bekeken worden), en het huren van hoogwerkers.  Voor het programmeren van 

de apparatuur gaat er overlegd worden met stakeholders. 

Verwachte uitdagingen

De hoeveelheid lumen die oplicht vanaf de bovenkant van de brug is goed zichtbaar, 

maar geeft niet zoveel licht dat er overlast voor omwonenden of gebruikers van de brug 

ontstaat.

De Veiligheidsregio heeft aangegeven geen problemen te verwachten vanuit de 

veiligheidsregels. Ook Rijkswaterstaat heeft laten weten geen bezwaar te hebben 

tegen de verlichting. 
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Hoofdstuk 3

De Zwijndrechtsebrug
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De Zwijndrechtse brug

Verbinden via en over het water is essentieel voor de regio; dat wordt onder meer gedaan door de 

brug bij Zwijndrecht, die de steden Dordrecht en Zwijndrecht verbindt over de Oude Maas heen. Ze 

bestaat feitelijk uit twee aparte bruggen: een voor autoverkeer en een voor de trein. De Stadsbrug voor 

autoverkeer is in 1940 in gebruik genomen en maakte tot 1977 onderdeel uit van de A16. Omdat het 

verkeersaanbod op de A16 te groot werd voor de brug werd onder de Oude Maas de Drechttunnel 

aangelegd. Sindsdien doet de brug vooral dienst als verbinding tussen beide steden. 

De brug heeft in de Drechtsteden verschillende namen. Zo wordt het bouwwerk door 

Zwijndrechtenaren de ‘Dordtse’ brug genoemd, terwijl de Dordtenaren het over de ‘Zwijndrechtse’ 

brug hebben. Bovendien wordt de brug door sommigen omschreven als ‘de Dameslaarsjes’….

 ‘Verlicht’ imago 

De stoere, lage spoorbrug heeft naast het vaste deel ook een beweegbaar deel. De 

draagconstructie van dit deel steekt hoog boven de lange lijn van het andere deel uit. Het 

vormt een groot kubusachtig volume dat op die locatie een bijna sciencefictionachtige 

uitstraling krijgt. . Ze contrasteert mooi met het historische karakter van de stad Dordrecht. 

De brug past bij het imago van het Drechtstedengebied: functioneel en stoer. Omdat de 

brug zo opvallend is, is ze het ideale icoon voor de regio. Om dat te bereiken moet er 

nog wel wat extra aandacht aan het object besteed worden…

We stellen we voor om de brug niet te profileren door haar te bewerken, maar om 

de stoere vorm puur voor zichtzelf te laten spreken, met name het omhoog rijzende 

volume. Alles wat je zou toevoegen aan de prachtige belijning van de brug doet 

de essentie verloren gaan.

CONCEPT:
  Glow
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Een stralend icoon

Uiteraard kun je de vorm benadrukken door 

hem een onderscheidende, opvallende kleur te 

geven, maar dat levert niet de iconische kwaliteit 

die de locatie verdient. Iedere brug wordt vanwege 

verkeersveiligheid (zowel autoverkeer als scheepvaart) 

functioneel uitgelicht. Licht kan echter ook gebruikt 

worden als artistiek medium. 

De brug als geheel aanlichten levert natuurlijk een prachtig 

plaatje op, dat visueel zodanig prikkelt dat het blijft hangen in 

het geheugen van de passant. Mothership wil echter nog een stap 

verder gaan. Daarom stellen we voor de brug niet van buitenaf te 

verlichten, maar zelf licht te laten geven. Zo weerspreekt de brug 

haar eigen onopvallende karakter (passend bij de bescheidenheid 

van de inwoners) en verandert in een letterlijk stralend icoon, dat het 

imago van de regio op doet lichten. De eerste glow-in-the-darkbrug 

ter wereld is hier thuis.

Social media zullen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van 

afbeeldingen van de brug over de hele wereld!

Dag en nacht

Het daglicht van de zon schijnt ’s nachts over de Drechtsteden. Door gebruik 

te maken van ‘glow in the dark’-verf veranderen we met een relatief eenvoudige 

ingreep de lijntekening van de brug in een kubusvolume van licht. Daarbij 

gebruiken we niet de lange lijn, maar alleen de draagconstructie van het beweegbare 

deel. Overdag heeft dit deel dan een andere kleur dan de rest van de constructie, en 

in het donker ontstaat een lichtgevend vierkant dat lijkt te zweven boven het water. 

De lichtvorm wordt door het water weerkaatst waardoor een verdubbeling optreedt.

De brug wordt hierdoor een spraakmakend icoon dat als herkenningspunt werkt en dat 

het gebied herkenbaar markeert. Iets om trots op te zijn voor de bewoners en een must see 

voor bezoekers! 
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Proces,
draagvlak

Allereerst hebben we met aantal stakeholders gesproken en ze onze plannen voorgelegd, om uit te zoeken 

hoe succesvol de verschillende onderdelen van het concept geacht worden, welke problemen men 

verwachtte en wat de waarde van de verschillende onderdelen voor het eigen terrein zou kunnen zijn. 

Bart Verberne van eigenaar ProRail is enthousiast over en onder de indruk van de vier iconen. Hij wil 

graag meewerken aan de uitvoering en is het ermee eens dat de brug ‘gewoon een kleurtje geven’ 

zeker niet genoeg is. 

Ria de Wit van RijksWaterStaat vindt dat de entrees van Dordrecht en de regio erg lelijk zijn. Als 

je zo binnenkomt kun je niet trots zij op waar je werkt en/of woont. Daarom vindt ze de plannen 

erg waardevol en zou ze graag meewerken aan de realisatie.

Bolidt gaat de artist impression van GLOW ophangen in de hal van hun nieuwe kantoor, als 

voorbeeld van de innovatieve kracht van de regio. 

Daarnaast heeft deskresearch ons gebracht bij een aantal bedrijven dat in staat zou kunnen 

zijn om een dergelijk groot oppervlak te bewerken met glow-in-the-darkverf, om 

duidelijk te krijgen met welke partijen we tot het best mogelijke resultaat zouden kunnen 

komen. Uiteraard willen wij dit voorstel het liefst realiseren in samenwerking met 

lokale partijen, om zo onderdeel te worden van de regionale economie. Maar uiteraard 

is onderzoek naar mogelijke realisatie niet slechts voorbehouden aan bedrijven uit de 

regio. Voor bewoners heeft informatie of meedenken pas nut als er sprake is van een 

haalbaar plan dat voorgelegd kan worden. Dit is dus een van de vervolgstappen na 

dit haalbaarheidsonderzoek. 
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Kaders

Eigenaar van de brug is ProRail. ProRail gaf een aantal 

eerste kaders mee. Ten eerste mogen de kleuren rood 

en groen niet gebuikt worden omdat het signaalkleuren 

zijn. Ook oranje  valt hier waarschijnlijk onder (kan 

nader uitgezocht worden). Ten tweede moet de aan te 

brengen laag glow-in-the-dark-verf niet botsen met de 

toplaag die er nu op zit of die er in de toekomst op komt.  

In 1994 zijn de pylonen met de bijnaam ‘Dameslaarsjes’ voor 

onderhoud geverfd. Het materiaal is bekend bij ProRail. Sinds 

1994 hebben de pylonen geen onderhoudsbeurt meer gehad, 

anders dan een laag aan de onderste zijde van de palen om graffiti 

weg te werken. De samenstelling van deze laag is onbekend. De 

in het kader van het concept aan te brengen glow-in-the-dark 

verflaag mag geen belemmering zijn voor toekomstig onderhoud. 

Prorail werkt hiervoor met preferred suppliers zoals Steelpaint.  

De architect van de brug, ir. P. van der Ree, wil graag meewerken aan 

deze bijzondere toepassing. Zijn wens is echter wel dat de brug overdag 

geen gele gloed krijgt door de pigmenten, maar wit of off-white. 

Mogelijkheden

Gezien het laatste onderhoud aan de brug, in 1994, is de verwachting dat de 

volgende grote beurt voor de brug voor 2024 plaats zal vinden. Samenwerken 

op het gebied van uitvoering en financiën moet haalbaar zijn, al is het maar door 

voor het verven dezelfde steigers te gebruiken. ProRail heeft aangegeven voor 

dit soort samenwerking open te staan en mee te willen werken aan de realisatie. 

Onze oorspronkelijke wens was om te werken met 100% bio-afbreekbaar materiaal, 

maar uit deskresearch en navraag bleek dat de ontwikkelingen nog niet zover zijn dat 

er duurzame producten op de markt zijn die geschikt zijn voor het doel dat we voor 

ogen hebben. Het ontwikkelen van bio-afbreekbaar of geheel natuurlijk ‘lichtgevend’ 

materiaal is nog in een experimenteel stadium.Twee deskundige partijen zijn door ons 

benaderd met de vraag wat de mogelijkheden en de financiële consequenties zijn voor het 

concept van GLOW: Ferry Hessels Products en Bolidt. De eerste is producent en leverancier 

van hoogwaardige fotoluminescerende producten; de tweede is Bolidt, een lokaal bedrijf, 

gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht, specialist in ontwikkelen, produceren en toepassen van 

thermo-hardende kunststoffen. Ook Prorail heeft hun coatingexpert Dekra laten kijken naar 

de mogelijkheden.Beide partijen vroegen we om de mogelijkheden in kaart te brengen van het 

coaten van delen van de brug met glow-in-the-dark-verf.

Technische haalbaarheid  
kaders, mogelijkheden 

en hobbels
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Hobbels

Ferry Hessels gaf aan dat zijn bedrijf veel ervaring heeft met het 

horizontaal aanbrengen van de benodigde pigmenten. Hessels 

heeft diverse testen gedaan op dat gebied. Uit de proven blijkt dat 

egaal horizontaal aanbrengen wel werkt, maar alleen op kleine 

oppervlakten. Opschalen naar groter oppervlak is tot nu toe niet 

mogelijke gebleken. Hij is van mening dat het gewicht van de 

benodigde pigmenten verticaal opbrengen onmogelijk maakt, 

omdat de pigmenten naar beneden zullen lopen. Hessels blijft 

hierop wel testen, maar op dit moment levert dat geen enkele 

zekerheid op. 

Bolidt stelt dat zij er van uitgaan dat het verticaal aanbrengen 

van glow-in-the-dark-materiaal wel kan, maar dat zij het zelf 

niet kunnen. Ze hebben de vraag uitgezet bij hun partners op 

het gebied van coatings. 

Bolidt en Ferry Hessels gaan gezien hun conclusies graag een 

gezamenlijk onderzoek aan om een materiaal of aanbrengmethode 

te ontwikkelen die een dergelijk traject mogelijk maakt. Dit 

zou ook als onderzoeksvraag neergelegd kunnen worden bij de 

Young Professionals. 

Verder is gebleken dat glow-in-the-dark-verf, gebaseerd op 

lichtopslag van zonlicht, een erg korte nagloeitijd heeft; korter 

dan Mothership van belang vindt om de brug op een opvallende 

en adequate manier te laten gloeien. Daarom hebben we advies 

gevraagd aan AV Registered over de mogelijkheid om de verf 

extra aan te lichten zodat het gloeien gedurende langere tijd 

zichtbaar is. Het gaat hierbij over UV licht dat de brug aanstraalt. 

Dit licht is niet zichtbaar voor het oog, maar activeert wel de 

deeltjes in het pigment waardoor de brug gaat gloeien. Door de 

lampen aan en uit te zetten is te bepalen wanneer en hoe lang de 

brug gaat gloeien.

AV Registered ontwerpt, levert materialen en produceert 

hoogwaardige audiovisuele concepten en technische 

productie. Op basis van de vraagstelling van Mothership 

werd duidelijk dat er vanuit technisch oogpunt geen grote 

belemmeringen zijn. 

 
Voorstel is om 16 stuks maatgemaakte 

armaturen te ontwerpen om de brug te 

belichten. De armaturen bestaan per stuk 

uit 96 individuele lichtbronnen die worden 

voorzien van lenzen. 

Om de brugdelen egaal te belichten 

verschillen de lenzen per led (de lenzen die 

de onderkant van de brug aanstralen zijn 

breed; naar gelang de hoogte worden de 

graden steeds smaller). Dit zorgt ervoor dat 

de lichtintensiteit beter verdeeld wordt.

Hoe egaal het glow-effect is hangt mede af 

van de combinatie van de gekozen verf en 

de reflectieve eigenschappen. De golflengte 

van de leds wordt afgestemd op de meest 

effectieve coating. Dit moet uiteraard eerst 

goed getest worden. 

De led-lichtbronnen worden aangestuurd 

door een LDR (Light Dependent Resistor) 

die ervoor zorgt dat de lampen bij 

voldoende omgevingslicht uitschakelen 

en bij schemering weer inschakelen. 

Indien gewenst kan oor het aansturen op 

afstand aan twee zijden van de burg een 

internetverbinding gemaakt worden. In 

principe is dat niet nodig als  de LDR als 

voldoende beschouwd wordt.

Er zal licht lekken op de kooiconstructie van 

de brug; het is belangrijk om te testen hoe 

de bestaande verflaag van de kooiconstructie 

reageert als deze wordt beschenen met dit 

licht. 

Hoe helder de brug in zijn geheel oplicht 

hangt mede af van het omgevingslicht. 

Daarbij kijken we naar partijen van binnen de regio, 

zoals eventueel Bolidt, maar zeker ook naar bedrijven 

van buiten de regio die wel een oplossing zouden kunnen 

hebben, zoals Ferry Hessels en Dekra. Ook innovatieve 

start ups kunnen van belang zijn, voor zover zij zich 

eventueel al met deze materie bezig houden. Quartzline 

wordt genoemd als mogelijke partner. Wellicht biedt 

samenwerking met de TU Delft ook mogelijkheden. 

Er is geopperd om het onderzoek naar de coating 

verbinden aan de functionaliteit van het materiaal 

en de vraag of het mogelijk is de coating ook 

energieopwekkend te maken. Dit valt echter buiten de 

expertise van Mothership, die dit proces dan ook niet 

kan begeleiden. 

Ons voorstel zou dan ook zijn dat Mothership 

verschillende partijen vraagt om gezamenlijk onderzoek 

te doen naar een coating die de gevraagde kwaliteit heeft 

om de brug volgens ons concept te realiseren. 

De EDB zou dit project kunnen coachen en begeleiden. 

Mocht het onderzoek niets opleveren, dan stellen we 

voor de brug alsnog permanent aan te lichten. Experts 

hebben aangegeven dat een zeer exacte uitlichting 

mogelijk is en hetzelfde effect zal hebben. Overdag blijft 

de brug dan precies zoals hij is en het aanlichten kan in 

het donker in verschillende kleuren uitgevoerd worden. 

Testen moeten tegen die tijd uitwijzen hoe dat in de 

praktijk werkt. 

Het grote nadeel is dat het aanlichten van de burg 

geen innovatieve techniek is en we daarmee een 

unieke innovatieve eigenschap missen die juist in de 

communicatie over de regio zo passend is.

De gekozen armaturen zijn onderhoudsvrij; wel 

dient rekening gehouden te worden met periodiek 

onderhoud en vervanging van de individuele led-

units en voedingen. De armaturen zijn IP67 en 

hebben een verwachte levensduur van 50.000 uur. 

Verwachte uitdagingen

De black light-stralen zijn zeer slecht zichtbaar 

voor het menselijk oog. We verwachten dan ook 

geen belemmering voor het treinverkeer. De 

hoeveelheid lumen die oplicht vanaf de betrokken 

brugdelen is goed zichtbaar, maar geeft niet 

zoveel licht dat er overlast voor omwonenden of 

gebruikers van de brug ontstaat. De leds zijn in 

principe niet zichtbaar anders dan via de lichtval 

op het verfmateriaal.

De Veiligheidsregio heeft aangegeven dat ze 

weinig beren op de weg zagen bij het concept 

van GLOW en dat ze verwachtten dat ProRail 

de kaders zou stellen. Vanuit de veiligheidsregels 

zagen ze geen problemen. 

Aanbevelingen, vervolgstappen 

Onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat glow-

in-the-dark-pigmenten op zich bruikbaar zijn. 

De samenstelling van de emulsie en de techniek 

om deze aan te brengen moet echter nog verder 

onderzocht worden.  Om een innovatieve coating 

te ontwikkelen die werkbaar is op het oppervlak 

van de brug, stellen we voor om verschillende 

partijen bij elkaar te brengen om onderzoek te 

doen. 

Technisch voorstel aanstralen AV
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Hoofdstuk  4

BRUG OVER DE NOORD 
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De Brug over de Noord

Verbindingen via en over het water zijn essentieel voor in dit gebied. Veel water 

betekent hier dan ook veel bruggen voor iedere vorm van vervoer. De Brug over de 

Noord is een van die verbindingen, tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam. 

De A15 duikt hier de tunnel in en de oude brug uit 1939 heeft het tegenwoordig 

rustiger. De brug heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd, mede doordat ze 

(zonder dat de Nederlandse legerleiding dit overigens wist) ontbrak op de 

Duitse stafkaarten. 

Oorspronkelijk maakte de brug onderdeel uit van de snelweg. Door 

de toenemende verkeersdrukte vormde zij een flessenhals in de A15 en 

werd besloten om een tunnel naast de brug te graven, die in 1992 werd 

geopend. Sindsdien fungeert de brug als oeververbinding voor lokaal 

verkeer en transport van gevaarlijke stoffen, omdat deze niet door de 

tunnel mogen.

Aan weerszijden van de brug liggen grote internationale 

(maritieme) bedrijven zoals Oceanco aan de ene zijde en Bolidt 

aan de andere kant. 

CONCEPT:

Motel Kinderdijk
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Motel Kinderdijk

Mothership werkte al eerder met onder andere 

Han Bakker en Observatorium aan meerdere 

projecten in het gebied, zoals de Beverbrug op het 

eiland de Zaag. 

Het was Han Bakker die Mothership in contact bracht 

met een idee van kunstenaar en architect John Körmeling 

uit 2015 om de bogen van de Brug over de Noord 

toegankelijk te maken voor publiek en er hotelkamers 

aan te installeren. Jaap den Ouden (oud-directeur van 

bruggenbouwer Mercon Steel – het bedrijf dat onder andere 

de Eye in London bouwde) schetste er een restaurant bovenop, 

met vrij zicht naar alle kanten, naar dat beroemdste landschap 

van Nederland waar zoveel toeristen naartoe komen. De vorm 

van de elementen (hotelkamers) is futuristisch en vormt een 

prachtig contrast met die molens aan de horizon, de oudst werkende 

machines die zo mooi ons verhaal van het leven onder de zeespiegel 

illustreren. Bovendien zie je vanaf deze hoogte de hele delta liggen, 

met alle bruggen over de rivieren. Hier komen historie en toekomst bij 

elkaar. Het geheel wordt zo een innovatieve bouwvorm die uitstekend 

past bij de regio!

Het plan kreeg de naam ‘Motel Kinderdijk’. Mothership kreeg de vraag 

om het motel een stap dichterbij verwezenlijking te brengen en doet dat in 

samenhang met de twee andere belangrijke bruggen in het gebied. 

Innovatief en aantrekkelijk onderdeel van het ontwerp zijn de capsules die langs 

de boog van de brug omhoog gaan en het bezoek naar de juiste plek brengt: een 

hotelkamer of het uitzichtpunt. De hotelkamers worden bereikt door vanuit de 

capsule de brugdelen over te steken naar de andere zijde van de boog. Daar betreedt 

men de hotelkamer voor twee personen met prachtig uitzicht boven de drukbevaren 

rivier en het historische Dordrecht verderop. 
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Exploitatie

Uiteraard is bij dit icoon exploitatie een belangrijk aspect. Hoe maak 

je een handvol hotelkamers en een uitzichtpunt rendabel? Omdat 

er maar een beperkt aantal kamers gemaakt kan worden, is het 

een optie om de kamers uit te breiden op de oever en daar extra 

voorzieningen te bouwen in de vorm van een hotel. Hiervoor 

moet een projectontwikkelaar gevonden worden. 

De Brug grenst aan het oude Nedstaalterrein, dat momenteel 

nieuw leven wordt ingeblazen. Hier ligt een kans om het 

Motel met hotel en restaurant/conferentieruimte het 

visitekaartje van het gebied te laten zijn. Mothership 

heeft oriënterende gesprekken gevoerd met partijen die 

mogelijk geïnteresseerd zouden zijn in het ontwikkelen 

van dit geheel, onder meer op aangeven van wijlen 

dhr. Jacob Gelt Dekker. Een daarvan was dhr. Johan 

van den Bruele, die aangaf kansen te zien voor 

een hotel met extra kamers op de oever. Ook is 

gesproken met de ontwikkelaar van het gebied, 

Boris Brummelhuis. 
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Het uitzichtpunt kan ingericht worden als 

ruimte voor bijeenkomsten (vergaderingen, 

bescheiden feesten en dergelijke). Voor grote 

groepen kan dan voor het werkgedeelte van het 

bezoek uitgeweken worden naar de mogelijke 

voorzieningen op de oever. 

Voor bedrijven uit de regio kan dit een prachtige 

ontvangstlocatie worden, waar ze met trots op alles 

wat er in het gebied bereikt wordt hun gasten kunnen 

onthalen. In overleg met de gemeente Alblasserdam 

(onder meer met burgemeester Paans) is het idee tot stand 

gekomen dat het hotel/conferentiecentrum de ideale plek 

kan worden om internationale toeristen te ontvangen. Men 

kan dan ter plekke een kaartje kopen om zowel het restaurant 

op de brug te bezoeken als de molens van Kinderdijk. Het 

voordeel hiervan is dat de gemeente Alblasserdam ontlast kan 

worden wat betreft de enorme hoeveelheid verkeersbewegingen 

op de dijk. Vanuit het Motel kunnen de bezoekers met de boot naar 

Kinderdijk wordt gebracht. 

Voor bezoekers aan Kinderdijk, de Biesbosch en andere interessante 

plekken in de regio is Motel Kinderdijk niet alleen een perfecte locatie 

voor een verblijf, maar bovendien een bijzondere ervaring. Met Motel 

Kinderdijk wordt een icoon aan de Drechtsteden toegevoegd dat reden 

is om langer in het gebied te verblijven en de zon op te zien komen boven 

deze bijzondere plek. 
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Proces,
draagvlak

In mei 2017 presenteerde John Körmeling een maquette van Motel Kinderdijk aan 

vijf wethouders van de Drechtsteden. Het voorstel werd enthousiast onthaald. Jaap 

den Ouden gaf aan dat realisering van de hotelkamers aan de brug het technisch 

zeker mogelijk is en Sjoerd Vollebregt stelde vast dat de regio een dergelijk icoon 

uitstekend kon gebruiken om meer toeristen te trekken. Dat stimuleert ook 

de regionale economie, die wel een boost kan gebruiken. Een ieder was zich 

bewust van een aantal haken en ogen, maar de overtuiging dat het haalbaar 

zou zijn als iedereen het voorstel steunde overheerste.

Naar aanleiding van het voorstel en het verzonden persbericht werd in 

verschillende lokale en regionale kranten, huis-aan-huisbladen en websites 

verslag gedaan van de presentatie.

Enige tijd geleden benaderde Mothership het bedrijf Bayards 

Aluminium Constructies om informatie te geven over het plan. Motel 

Kinderdijk is bij uitstek een project voor Bayards. 

Inmiddels heeft Mothership het plan ook besproken met de 

eigenaar van de brug, Rijkswaterstaat. Ria de Wit heeft over het 

voorstel al eerder contact gehad met Han Bakker en was dus 

al op de hoogte. Ook met de Veiligheidsregio is een gesprek 

geweest. 
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Motel Kinderdijk

Stichting RiverArt is in het leven 

geroepen om kunstwerken te realiseren 

langs rivieroevers tussen Rotterdam en 

Dordrecht. Mothership werkte, samen 

met Han Bakker en Observatorium 

medegrondlegger van de stichting, aan 

meerdere projecten in het gebied, zoals de 

Beverbrug op het eiland de Zaag. 

In 2015 opperde kunstenaar en architect John 

Körmeling het idee om de bogen van de Brug 

over de Noord toegankelijk te maken voor publiek 

en er hotelkamers aan te installeren. Jaap den Ouden 

(oud-directeur van bruggenbouwer Mercon Steel 

– het bedrijf dat onder andere de Eye in London 

bouwde) schetste er een restaurant bovenop, met vrij 

zicht naar alle kanten, naar dat beroemdste landschap van 

Nederland waar zoveel toeristen naartoe komen. De vorm 

van de elementen (hotelkamers) is futuristisch en vormt een 

prachtig contrast met die molens aan de horizon, de oudst 

werkende machines die zo mooi ons verhaal van het leven 

onder de zeespiegel illustreren. Bovendien zie je vanaf deze 

hoogte de hele delta liggen, met alle bruggen over de rivieren. 

Hier komen historie en toekomst bij elkaar. Het geheel wordt zo 

een innovatieve bouwvorm die uitstekend past bij de regio!

Het plan kreeg de naam ‘Motel Kinderdijk’. Mothership kreeg de 

vraag om het motel een stap dichterbij verwezenlijking te brengen 

en doet dat in samenhang met de twee andere belangrijke bruggen in 

het gebied. 

Innovatief en aantrekkelijk onderdeel van het ontwerp zijn de capsules die 

langs de boog van de brug omhoog gaan en het bezoek naar de juiste plek 

brengt: een hotelkamer of het uitzichtpunt. De hotelkamers worden bereikt 

door vanuit de capsule de brugdelen over te steken naar de andere zijde van 

de boog. Daar betreedt men de hotelkamer voor twee personen met prachtig 

uitzicht boven de drukbevaren rivier en het historische Dordrecht verderop. 
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Mogelijkheden

De bouwer van de brug, Mercon, en Dick de Kruijver, commercieel directeur van Bayards, hebben geen enkele 

twijfel dat de brug sterk genoeg is om een constructie zoals die van het ontwerp van Kormeling te dragen. Volgens 

Mercon is de brug extreem sterk. Bayards wil Hollandia betrekken bij de berekening van de kosten van de aanleg 

van Motel Kinderdijk.

Hobbels

Uit de voorbespreking met de Veiligheidsregio kwam een aantal stevige uitdagingen naar voren. Sommige daarvan 

zijn oplosbaar, andere zetten de kaders voor het gebruik van het Motel erg strak. Het aanbod van de Veiligheidsregio 

om mee te kijken in dit vroege stadium is zeer waardevol. Om te beginnen is de brug de aangewezen route voor 

gevaarlijke stoffen die niet door de tunnel vervoerd mogen worden. In geval van bijvoorbeeld een plasbrandscenario 

neemt dat de nodige risico’s met zich mee. Dit legt extra restricties op aan het gebruik van de brug.

Aan de brug mogen geen kwetsbare functies worden toegekend. Dat zorgt voor de volgende randvoorwaarden:

• het gebouwde oppervlak mag niet groter zijn dan 1500 m2

• het maximale aantal logieseenheden is 5 (personen)

• het maximale aantal personen dat tegelijkertijdop het bouwwerk  aanwezig mag zijn bedraagt  50

Daarnaast zijn er zorgen over de veiligheid en voorzieningen die als volgt te formuleren zijn:

• hoe bereiken eventuele hulpdiensten het bouwwerk?

• hoe kan er indien nodig geblust worden?

• wat is de vluchtroute voor gasten?

• is er toegankelijkheid voor mindervaliden?

• hoe wordt toe- en afvoer van water, met name rioolwater, gedaan?

• wat is de impact va de bouw op gebruik van brug en weg? 

• het wegverkeer mag niet afgeleid worden

• er mag geen mogelijkheid zijn om de brug op te klimmen (om er af te springen)

• waar is parkeergelegenheid?

Met de meeste van bovenstaande regels kan rekening gehouden worden in het ontwerp. 

Technische haalbaarheid kaders, 
mogelijkhedenen hobbels

Ria de Wit van Rijkswaterstaat gaf aan het voorstel 

pas in een gedetailleerder stadium voor te kunnen 

leggen aan haar collega’s. Wel had ze een serie 

vragen, waarvan een aantal dezelfde als die de 

Veiligheidsregio al had gesteld. Haar aanvullende 

punt was met name:

• als er na realisatie problemen ontstaan, voor wie 

zijn die dan? 

Als er meer technische details zijn, legt Ria de Wit 

het voorstel voor aan collega’s die naar specifieke 

punten kijken zoals mogelijke verstoring van 

verkeer (over water en over de weg), verlichting 

en dergelijke. 

Dit is de vraag naar eigenaarschap, waarbij zij 

tevens aangaf dat RWS wel wil meewerken, maar 

geen eigenaar wil worden van de door Mothership 

voorgestelde kunstwerken. Beheer en onderhoud 

van de werken is dan ook een belangrijk punt. 

Een mogelijke uitdaging, wat betreft de combinatie 

met publieksverblijf, is de herontwikkeling van het 

aangrenzende oude Nedstaal-terrein. Het is echter 

ook goed mogelijk dat deze ontwikkelingen  juist 

een prachtige kans zijn voor het ontwikkelen 

van een hotel met als grote plus een icoon 

als marketinginstrument. Onderzoek zal de 

komende tijd moeten uitwijzen in hoeverre deze 

mogelijkheden verwezenlijkt kunnen worden. 

Kostenindicatie

Uit onderzoek bleek dat het eerste idee zeker uit 

zou komen boven de 10 miljoen euro. Om het plan 

haalbaar te maken werkte Mothership een concept 

uit met een bijbehorend realistischer kostenbeeld 

en mogelijkheden tot investering. Zo ontstaat een 

kans om daadwerkelijke een indrukwekkend icoon 

te verwezenlijken dat ook een verdienmodel met 

zich meebrengt. 

Aanbeveling, vervolgstappen

De door met name RWS gesignaleerde uitdagingen 

met de betreffende kaders als gevolg daarvan hebben 

geleid tot de conclusie dat Motel Kinderdijk een andere 

vorm moet krijgen. Wij stellen daarom voor om als 

vervolgstap een nieuwe mogelijkheid te onderzoeken. 

Hierbij blijft het USP van de locatie centraal staan: het 

uitzicht en met name het prachtige licht vanaf zonsopkomst 

tot en met zonsondergang. Het typisch Hollandse licht 

over het waterland is voor iedereen bijzonder, maar zal 

vooral ook aantrekkelijk zijn voor de vele toeristen die 

ook Kinderdijk aandoen.  De mogelijkheid om die pure 

schoonheid te ervaren is dan ook de kern van een alternatief 

in de vorm van een uitkijkpunt met dezelfde iconische en 

absurdistische uitstraling als het motel. Dit plan kan in 

opdracht uitgewerkt worden door John Körmeling.

Bovenop de boog van de brug komt een verblijfplaats voor 

een maximum aantal bezoekers (vast te stellen door de 

VHR).  Dit is per se geen ‘ruimte’ met afdak, maar alleen 

een platform. Om boven te komen, zou er een capsule 

gebruikt kunnen worden, zoals die vaker te zien is. Een 

dergelijke transportvorm ziet er ‘futuristisch’ uit en verwijst 

daarmee naar de innovatie die de regio kenmerkt. 

Voor een hotel aan de oever van de rivier die de brug 

overspant zien wij een grote meerwaarde in het dek. 

Het uitkijkpunt kan een belangrijk pluspunt zijn om 

bezoekers te trekken. Daarnaast kan er juist bij het hotel 

een steiger met op- en afstappunt van de waterbus naar 

Kinderdijk worden gevestigd. Ook zou het hotel tickets 

kunnen verkopen voor dat bezoek. Zo kan van hieruit deze 

plek een bijdrage leveren aan de regulering van de grote 

bezoekersstroom. 

Om al deze bouwwerken toch een geheel te late zijn stellen 

we voor om de steiger, het verkooppunt en het platform op 

de burg door dezelfde kunstenaar te laten ontwerpen. Eerste 

stap in het nieuwe ontwerpproces is een ideeënschets, een 

schematisch idee in de vorm van een volumestudie voor 

het uitkijkpunt. 
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HET DRIERIVIERENPUNT

 

Hoofdstuk  5
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In het midden van de Drechtsteden Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht bevindt 

zich het Drierivierenpunt. Hier stromen de Noord, de Beneden-Merwede en de 

Oude Maas samen. Door het grote aantal maritieme bedrijven in de buurt en het 

belang van dit knooppunt voor de binnenvaart zijn hier altijd beroepsmatige 

scheepsbewegingen. Tel daarbij op een groot aantal recreatieve vaartuigen en 

je hebt het drukst bevaren knooppunt van Europa, met 150.000 passerende 

schepen per jaar.

Dit centrum van deze Drechtsteden verdient het gemarkeerd te worden 

met een bijzonder, spraakmakend icoon. Het water dat de regio scheidt, 

willen we graag laten zien als het water dat de regio verbindt. Een 

iconische fontein zal dat gaan symboliseren.

CONCEPT:
  

Een fontein 
voor het 

Drierivierenpunt
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Drie steden + drie stromen = één 
middelpunt 

Aanvankelijk was het door de Drechtsteden 

geopperde plan om een fontein te laten spuiten, 

maar dan de grootste van de wereld. Dat zou dan 

moeten gaan om een hoogte van meer dan 300 meter. 

Mothership heeft na onderzoek geconstateerd dat 

een dergelijke fontein niet past bij het karakter van de 

Drechtsteden. 

Mothership wil de samenwerking tussen de verschillende 

Drechtsteden niet symboliseren met één fontein, maar met 

drie fonteinen vanuit drie gemeenten. Dordrecht, Papendrecht 

en Zwijndrecht hebben ieder hun eigen identiteit als gemeente. 

Om dit te verbeelden leggen we drie verbindingen over en met 

het water dat ze scheidt én verbindt. Vanaf pontons aan de kades van 

Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht spuiten de drie fonteinen 

meters hoog de lucht in om uiteindelijk bij elkaar uit te komen tot één 

stroom en zo de verbinding van de gemeenten te symboliseren. Daarbij 

gaat het, zoals past bij de regio, niet om de hoogste fontein maar om de 

meest innovatieve. 

Het middelpunt tussen deze drie steden bevindt zich daar waar de drie 

rivieren samenstromen. De fonteinen (ver)wijzen naar het hart van het 

gebied, het middelpunt tussen drie steden en symboliseren de kracht en het 

belang van het water voor de regio. Daarnaast verbeelden de fonteinen de 

wilskracht om door te blijven gaan en weerspiegelen ze de verbondenheid van 

de steden.

Tijdens een locatiebezoek bleek dat door de bebouwing in Dordrecht eigenlijk maar 

één geschikte plek was om een ponton met fontein te plaatsen: de Merwedekade. Met 

dit vaste punt als uitgangspunt bleek dat er precies vanaf hier de enig mogelijke perfect 

gelijkzijdige driehoek kon worden gemaakt naar de andere twee oevers. Dit bijzondere 

gegeven bevestigt de unieke samenwerking tussen de verschillende steden.
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Drie verblijfsplekken + drie bruggen = een hart

Vanaf drie punten in Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht spuiten drie fonteinen naar een denkbeeldig middelpunt in 

het water van de drie rivieren. Op de plekken bij de pontons kun je heerlijk zitten en uitkijken over het water. Water krijgt 

hierdoor ook een andere dan de hier bekende strikt economische betekenis: die van recreatie. 

Een boeiend schouwspel dat gezien mag worden; de fonteinen trekken niet altijd dezelfde lijn naar dat midden tussen de 

drie punten, maar zoeken en vinden elkaar steeds weer. Er zijn natuurlijk nogal wat ‘storende factoren’ die het de stralen 

moeilijk maken samen te komen: de wind, het drukke scheepsverkeer…. En een menselijke factor. Want de fonteinen 

zijn in zekere mate interactief. Het aantal mensen dat zich bevindt op ieder ponton bepaalt de lengte van de waterstraal 

van de fontein die daar zijn vertrekpunt heeft. Dus als er in Dordrecht 50 mensen meer staan dan in Papendrecht dan 

komt de straal vanuit Dordrecht het verst. We doen het in de regio allemaal samen, natuurlijk, maar toch willen we 

kijken  wie het verste komt! Toch weten de stralen steeds weer een plek te vinden waar ze zich kunnen verenigen. 

Daar waar de drie identiteiten samenkomen in wat hen verbindt: het water.

Innovatie

Innovatie kenmerkt de bedrijven in deze regio. Om dit beter zichtbaar te maken, durven we het aan om bij 

hen een uitdaging neer te leggen in het realiseren van de drie waterstralen. Dat houdt in dat de innovatieve 

techniek die nodig is voor de productie van de fontein in de regio gemaakt kan worden. De waterstralen 

zijn niet zoals de fonteinen die we kennen, maar hun werking is gebaseerd op techniek die in de regio 

ontwikkeld is: het ‘rainbowen’ dat door baggeraars gebruikt wordt om zand weg te halen en elders op te 

spuiten. Een lokaal product om trots op te zijn! Zo wordt deze bijzondere fontein ook een visitekaartje 

voor de bedrijven in de regio. 

De schepen op het zo druk bevaren water hier mogen natuurlijk niet gehinderd worden in hun 

werk, wat inhoudt dat de waterstralen gestopt moeten kunnen worden. Dat kan door sensoren te 

plaatsen in de route van de aankomen schepen. Het idee is om de fonteinen te koppelen aan het 

reeds bestaande radarsysteem dat alle schepen registreert. Wanneer het radarsysteem schepen 

signaleert zal deze er voor zorgen dat de fonteinen uit gaan. Zodra de schepen ‘uit beeld’ zijn, 

zullen de fonteinen aan gaan en elkaar direct weer opzoeken.

Daarnaast willen we dat de waterstralen elkaar ook weten te vinden als de wind de baan 

van het water verandert. Hiervoor willen we de fonteinen verbinden met een computer 

die de richting van de stralen na een windmeting kan aanpassen zodat het middelpunt 

altijd bepaald blijft. 

Zo worden de drie stralen van de fontein een zelfregulerend systeem dat staat voor 

de dynamiek van de regio waarin de drie Drechtsteden elkaar altijd weer weten te 

vinden, wat er ook gebeurt.
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Levendigheid

Deze regio wordt gekenmerkt door de vele en harde wind. 

Hierdoor is de kans aanwezig dat de fonteinen niet exact bij 

elkaar uitkomen.

Een systeem dat de windrichting en windkracht in de gaten houdt 

zal er voor zorgen dat de fonteinen, net als de steden in de regio, 

continu in beweging zijn. Het systeem zal er voor zorgen dat de 

fonteinen elkaar opzoeken wanneer een van de fonteinen afwijkt.

Op deze manier is er altijd interactie met de fonteinen. Of het nu de 

scheepvaart, het publiek of de weersinvloeden zijn. Het water is altijd in 

beweging.
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Proces,
draagvlak

De fontein is voorgelegd aan deskundigen uit bedrijven uit de regio, 

zoals Andre Kik en Edwin Munts van Royal IHC. Het belang van 

lokale en regionale betrokkenheid is niet alleen het stimuleren van 

de regionale economie, maar ook het tot ambassadeur maken van 

stakeholders. 

Beiden kunnen zich goed vinden in het verhaal van de 

valse bescheidenheid van de regio. IHC heeft roots in de 

Drechtsteden, maar is zeer internationaal georiënteerd. 

Het project van de Fontein is niet standaard, en daarom 

juist koren op de molen van IHC. 

Daarnaast is de Fontein besproken met Ria de Wit en 

Nancy Scheijven van RWS. 
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Technische haalbaarheid  
kaders,  mogel i jkheden 
en hobbels
Mogelijkheden

Mothership stuurde de tekeningen door met de vraag 

of IHC kan berekenen of wat Mothership wil ook 

mogelijk is. IHC heeft veel ervaring met het opspuiten 

van zand met de rainbowtechniek. Dat gaat met veel 

kracht, maar ook voor hen is de door Mothership 

gevraagde afstand van 200 tot 300 meter erg ver. 

Uitkomst is dat wordt aangegeven dat het niet mogelijk 

is om een strakke waterstraal te krijgen. De waterstraal 

gaat door de wind uitwaaieren. 

De nozzel van waaruit het zand wordt opgespoten 

zoals IHC dat doet is gemonteerd op een boot en 

niet op zichzelf beweegbaar. Voor de fontein is 

het noodzakelijk dat de straal flexibel is omdat de 

drie stralen met elkaar via de sensor zoeken. Dat is 

waarschijnlijk alleen mogelijk door de spuitmond op 

een ponton te monteren dat aan de kade ligt, zodat het 

ponton te bewegen is. Op de nozzel zelf staat teveel 

kracht om die te laten draaien. 

Hobbels 

Met de Veiligheidsregio en Rijkswaterstaat zijn de 

diverse mogelijkheden besproken. Nancy Scheijven 

(RWS) heeft onze vragen intern doorgezet naar de 

afdelingen die te maken zouden kunnen krijgen met 

de Fontein. 

De Veiligheidsregio benoemde allereerst dat veiligheid 

voor het vaarverkeer hoe dan ook voorop staat. 

Datzelfde standpunt geldt uiteraard voor RWS. Het 

kruispunt waar de Fontein bedacht is, is het drukst 

bevaren stukje waterweg van Europa. Doordat de 

waterstraal op sensoren functioneert is de inschatting 

dat de straal weinig aan zal staan. 

Ook werd de zorg uitgesproken dat er geluidsoverlast 

zou kunnen ontstaan door water en pompen. 

De zuigkracht van de pompen die het water opzuigen 

moet in kaart gebracht worden om zeker te zijn dat er 

geen schade aan flora en fauna onder water aangebracht 

kan worden. 

IHC geeft aan dat de fontein erg veel energie zal 

gaan kosten. Reden voor Mothership om een plan te 

ontwikkelen waarbij groene energie gebruikt gaat 

worden om de fontein aan het werk te krijgen en te 

houden. 

Tijdens het gesprek met Nancy Scheijven blijkt dat 

wat haar betreft de drukte op de rivier het grootste 

struikelblok is. Daarbij werd duidelijk dat de grote 

schepen met AIS en radar de stralen van de Fontein wel 

kunnen zien, maar de recreatieve vaart heeft meestal 

dat systeem niet. Als zij achter een groot schip zitten en 

dan ineens met de waterstraal geconfronteerd worden 

kan dat gevaarlijke situaties opleveren. 

Daarnaast blijkt uit de berekeningen van de 

verkeersfrequentie op het water dat de Fontein maar 

heel zelden haar werk zou kunnen doen. 

De eindconclusie van RWS over de fontein is dan ook 

negatief: doordat de zichtbaarheid op het water ernstig 

belemmerd wordt levert de fontein gevaar op voor de 

veiligheid. 
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Aanbevelingen, vervolgstappen

Zodra een fontein van water onmogelijk bleek, zijn we een nieuwe denkrichting 

ingeslagen. We willen het concept trouw blijven omdat we de allesbepalende 

aanwezigheid van het water in de regio en de prachtige driehoek die we vanaf 

drie verschillende steden over de rivier trekken, in de vorm van waterstralen 

essentieel vinden. 

Om te beginnen willen we daarbij de aandacht vestigen op het creëren van 

drie bijzondere verblijfsplekken van waaruit je een prachtig gezicht hebt 

op het drukst bevaarde stukje water in Europa. De drie locaties willen we 

markeren met een bijzonder ontwerp dat de kwaliteit van de verblijfsplek 

benadrukt en er een bijzondere ervaring mogelijk maakt. 

Die ervaring wordt in de avond een spectaculaire. Dan gaat namelijk 

de fontein aan. Geen waterfontein, maar een lichtfontein, die de 

drie locaties over het water heen verbindt door lichtstralen. De 

weerkaatsing van de stralen in het water leidt tot een verdubbeling 

van het beeld dat zo adembenemend mooi wordt. De lichtstralen 

zijn interactief en kunnen reageren op instructies van de 

toeschouwers, binnen vastgestelde veiligheidsmarges zoals 

frequentie en kleur. 

Om de verblijfplaatsen ook overdag een extra laag te geven 

waardoor ze vaak bezocht zullen gaan worden, stellen we 

voor om de drie locaties te voorzien van real life informatie 

over de schepen op de rivier. Vanuit het AIS-systeem 

kunnen bv de namen en de herkomst van de schepen 

in beeld gebracht worden op een slimme lichtkrant. 

Zo ervaren de toeschouwers de wereldwijde waarde 

van het gebied en de drukte op het water. 

Uiteraard zijn alle voorstellen duurzaam en 

energiezuinig. Aansluiting bij het innovatieve 

karakter van de regio is essentieel voor de 

ontwerpen. 

Onze aanbevel ing i s  dan ook om 

vervolgonderzoek te laten doen voor 

nadere uitwerking van dit nieuwe plan 

dat zal leiden tot een spraakmakend 

icoon. 
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