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Inleiding
Aanleiding
In het programma voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch is een nieuw
dagrecreatieterrein opgenomen tussen Zuidendijk en Zeedijk . Mede ter
ontlasting van de Merwelanden is bij de uitwerking aanvankelijk de keuze
gemaakt voor een recreatieplas. De gemeenteraad van Dordrecht kon zich niet
vinden in dit voorstel, de ingreep was in veler ogen gebiedsoneigen. Op verzoek
van de gemeenteraad is in het najaar van 2014 een studie verricht naar een
alternatieve invulling.
Dit heeft geleid tot een inrichtingsvoorstel die:
Ŕ
6JUHBBUWBOEFLBWFMTUSVDUVVSFOEBBSNFFLJFTUWPPSFFONFFS
gebiedseigen invulling;
Ŕ
/JFUFFOLBOUFOLMBBSFJOECFFMEWPSNU NBBSVJUHBBUWBOFFO
stapsgewijze groei;
Ŕ
3VJNUFCJFEUBBOJOJUJBUJFWFOWBOPOEFSOFNFST




Besloten is, mede gezien de beperkte ﬁnanciële mogelijkheden, om alleen het
casco te ontwikkelen. Het casco omvat een beperkt programma, waarmee aan
de basisopgaven van de samenwerkingspartners wordt voldaan. Mochten zich
te zijner tijd ﬁnanciële voordelen voordoen, dan zal de herbesteding daarvan
binnen het project ter besluitvorming aan de raad voorgelegd worden.
Doel en status
Het doel van het dagrecreatieterrein is het realiseren van meer recreatieve
mogelijkheden op het eiland van Dordrecht en het verbeteren van de
waterkwaliteit.
Op basis van het besluit van de gemeenteraad is alleen een eerste stadium voor
het Dagrecreatieterrein, het casco, uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.
Dit ontwerp is getoetst door de projectgroep en gepresenteerd op een
bewonersavond. Op basis van de reacties is het ontwerp uitgewerkt tot een
deﬁnitief plan.
De ontwerpen zijn opgesteld door bureau veenenbos en bosch in
samenwerking met het Ingenieursbureau Drechtsteden. De planvorming is
begeleid door een projectteam met de Gemeente Dordrecht, het Waterschap
Hollandse Delta, het Parkschap en Staatsbosbeheer.
Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk wordt teruggepakt op de achtergronden, wordt de
opgave geschetst en een impressie gegeven van het plangebied. Het tweede
hoofdstuk bestaat uit de uitgangspunten die leiden tot het ontwerp en wordt
een beeld gegeven van een mogelijke gefaseerde doorontwikkeling.
In het derde hoofdstuk volgt de uitwerking van het casco. Dit gebeurt aan de
hand van de uiteenlopende deelaspecten van het plan.
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Noorderdiepzone
Dagrecreatieterrein
Kop van ‘t Land
Louisa / Cannenmanspolder
De Elzen
Tongplaat
Zuidplaatje
Polder de Biesbosch
Landbouwweg
deelgebieden Dordtse Biesbosch
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1. OPGAVE EN PLANGEBIED

Recreatiegebieden en -transferia
Groene verbindingen tussen stad en land
De structuurvisie voor Dordrecht benoemt een aantal groene verbindingen
naar het buitengebied. Naast deze verbindingen kent de structuurvisie
drie recreatieve knopen: Sterren/Schenkel, de Merwelanden en het
Dagrecreatieterrein. De recreatieve knopen sluiten aan op de groene
verbindingen vanuit de stad en liggen op de overgang naar het buitengebied.
Dagrecreatie en transferium
Een belangrijke eigenschap van de knopen is de schakelfunctie die deze
punten hebben tussen stad en land. De knopen vormen plekken voor
dagrecreatie, om naar toe te gaan en te verblijven (verblijfsrecreatie), maar
dienen ook als overstappunt. Van hier uit kan je het buitengebied in trekken,
bijna een ‘transferium’. Sterren/Schenkel vormt de poort naar de Louisa- en
Cannemanspolder, de Noorderdiepzone en de Elzen. De Merwelanden vormt
een poort naar de Sliedrechtse Biesbosch. Het dagrecreatieterrein ontsluit de
Noorderdiepzone, de rivieroever, de Kop van ‘t Land en de Brabantse Biesbosch.
Caco recreatieve opgave
Besloten is om voor het dagrecreatieterrein alleen het casco te ontwikkelen en
eventuele vervolgfases af te laten hangen van beschikbare ﬁnanciële middelen.
Het casco wordt gevormd door een klein parkeerterrein waar bezoekers hun
auto kunnen parkeren en een verbinding voor ﬁetsers- en voetgangers naar de
Zeedijk, aansluitend op de Noorderdiepzone (ﬁetspad 220).

Merwelanden

Dagrecreatieterrein
groene verbinding

Sterren/Schenkel

recreatief transferium
knooppunt
haven
pontveer
lange afstand ﬁetsroute
lange afstand wandelroute
vaarroute
natuurgebied
Nieuwe Dordtse Biesbosch

Wateropgave
Extra berging Alloijzenpolder
Ten behoeve van de waterkwaliteit dient binnen de Alloijzenpolder gezocht
te worden naar een extra bergingscapaciteit van 4,7 ha. water. Hierbij wordt
gekeken naar vergroting van het bestaande totaal oppervlak van het oppervlakte
water. Momenteel spelen er drie ontwikkelingen in deze polder waarop kan
worden meegelift:
- Sportpark Schenkel
- Dagrecreatieterrein
- Kop van ‘t Land
De verschillende ontwikkelingsgebieden liggen in hetzelfde peilvak.
Door de onzekerheid rond de ontwikkeling van het Sportpark Schenkel is, na
een verkenning, besloten de opgave binnen het Dagrecreatieterrein en de
Kop van ’t Land te zoeken. Mocht er in het sportpark toch nog waterberging
gerealiseerd worden dan is dit een extra.
Binnen het Dagrecreatieterrein wordt 2.7 ha. waterberging ontwikkeld. Binnen
de Kop van ‘t Land is 2,04 ha gevonden.

deelgebieden binnen de Aloijzenpolder

bestaande kavelsloten binnen de polder

OPGAVE EN PLANGEBIED

Plangebied
Onderdeel van het geheel
Binnen het project de Nieuwe Dordtse Biesbosch zijn voor de Polder de
Biesbosch en de Alloijzenpolder een drietal samenhangende projectgebieden te
onderscheiden:
1. Noorderdiepzone, waterzuivering, natuurverbinding met een vergroting van
het recreatieve netwerk.
2. Dagrecreatieterrein, waterbergingsopgave en recreatieopgave
(verblijfsrecreatie en recreatietransferium).
3. Kop van ‘t Land, waterbergingsopgave en stapsteen binnen de
natuurverbinding.
Dit boekwerk omvat een beschrijving van het deﬁnitief ontwerp van het
dagrecreatieterrein.
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plangebieden aangrenzend aan het dagrecreatieterrein

plangebieden aangrenzend aan het dagrecreatieterrein

Projectgrens
De beoogde plek voor het dagrecreatieterrein ligt in de Alloijzenpolder, tussen
twee dijken. Aan de noordkant wordt het gebied begrensd door de Zuidendijk
en de Provinciale weg. Aan de zuidzijde van de Alloijzenpolder ligt de Zeedijk.
Bestaande woonkavels zijn daarbij buiten de begrenzing gehouden. De huidige
functie van de polder bestaat uit landbouwkundig gebruik, veelal akkerbouw.
De west- en de oostgrens volgen ruwweg de enkele perceelgrenzen. De
toekomstige westgrens valt samen met een nieuw te realiseren ﬁetsroute,
ﬁetspad 220.
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2. UITGANGSPUNTEN, ONTWERP EN FASERING

Uitgangspunten
Beschikbare gronden
Binnen de plangrens zijn de westelijke en de oostelijke kavels zijn in bezit van de
Provincie (Bureau Beheer Landbouwgronden) en worden in 2015 overgedragen
aan de gemeente Dordrecht. De kavels in het midden zijn nagenoeg allemaal in
het bezit van de gemeente Dordrecht. Onderhandelingen zijn in vergevorderd
stadium.
Bij realisatie van het casco kunnen de gronden waar in eerste instantie geen
verandering plaatsvindt worden ingezet voor agrarische gebruik.
Bij een eventuele doorontwikkeling, ingeval er voldoende middelen beschikbaar
zijn, dienen de provinciale (BBL) gronden als eerste ontwikkeld te worden.

Landschappelijke uitgangspunten
Vanuit de landschappelijke positionering in de polder, kan worden gesteld dat
het clusteren van de ontwikkelingen aan de Zuidendijk een uitgangspunt is. Aan
deze zijde ligt al een reeks van erven en staat de meeste bebouwing. Door deze
clustering blijft de openheid van de polder aanwezig.
Bij de nieuwe ontwikkelingen moet de inrichting dusdanig zijn dat er zichten
vanaf de dijk op het achterliggende polderland blijven.
Aan de oostzijde van het projectgebied ligt een leidingentracé. Bij de inrichting
op deze locatie mag geen grond worden afgegraven, bomen geplant of
gesloten verharding worden toegepast.

Projectgebied

DEFINITIEF ONTWERP - DAGRECREATIETERREIN

Uitgangspunten

Scopegrens
LEGENDA
scopegrens

UITGANGSPUNTEN, ONTWERP EN FASERING

Kavelsloten als basis
Als aansluiting bij de landschappelijke karakteristieken van de polder is voor het
realiseren van de benodigde berging gekozen voor een eenvoudig principe.
6JUHBOHTQVOUJTPNEFCFTUBBOEFTMPUFOJOOPPSE[VJESJDIUJOHUFWFSCSFEFO%F
verbreding biedt ruimte aan een vergroting van de waterberging die onderdeel
is van de opgave.
De ingreep in de polders blijft daarmee beperkt en het karakteristieke, open
beeld blijft zoveel mogelijk bestaan. De toevoeging van een natuurvriendelijke
oever draagt bij aan de waterkwaliteit en de diversiteit van de ﬂora en fauna.
Principe
De verbreding van de kavelsloten vindt aan één zijde van het proﬁel plaats,
de andere oever blijft behouden. De verbreding van het proﬁel gaat gepaard
met een verdieping van de watergang tot 1 meter onder zomerpeilhoogte. De
bodembreedte wordt binnen alle proﬁelen naar 3,5 meter gebracht. Aan de te
vergraven zijde wordt een natuurvriendelijke oever ontwikkeld in de verhouding
1:3.
Dagrecreatieterrein
Binnen het dagrecreatieterrein kan door verbreding van de watergangen ca. 2.6
ha. waterberging worden gerealiseerd. De overige hoeveelheid wordt gevonden
in de Kop van ‘t Land.

bestaande kavelsloten met kenmerkende steile taluds
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Bereikbaarheid
Het dagrecreatiegebied dient vanuit de stad gemakkelijk bereikbaar te zijn.
De Provincialeweg vormt daarvoor een uitstekende ontsluitingsroute. Het
dagrecreatieterrein dient daar zo direct mogelijk op aangesloten te worden, om
belasting van andere wegen in het buitengebied te voorkomen. Dat betekent
dat de aansluiting bij voorkeur in de noordoosthoek van het plangebied komt te
liggen.
6JUHBOHTQVOUFOWPPSEFBBOTMVJUJOHPQEF1SPWJODJBMFXFH[JKO
Ŕ
CFIPVE IFSLFOCBBSIFJE WBOIFUCFMPPQWBOEF;VJEFOEJKL
Ŕ
WPPSLPNFOWBOFYUSBWFSLFFSTCFXFHJOHFOPQEF;VJEFOEJKL
Ŕ
HFCJFETFJHFOLBSBLUFS BGSJUQBSBMMFMBBOEFEJKL
Ter hoogte van de beoogde aansluiting bevindt zich nu een bestaande
kavelontsluiting. Met een kleine verlegging van de entree, om conﬂicten met
het bestaande ﬁetspad te voorkomen, kan deze worden gebruikt.

bestaande kavelontsluiting vanaf de Zuidendijk

locatie toegang parkeerterrein

UITGANGSPUNTEN, ONTWERP EN FASERING

Deﬁnitief ontwerp
CASCO
Binnen het casco wordt aan de recreatieve basisopgave voldaan door de
realisatie van een parkeerplaats van 50 parkeerplaatsen in een boomgaard en
een ﬁets- en wandelpad (ﬁetspad 220), die de Zuidendijk via het Noorderdiep
met de Oude Veerweg verbind.
Langs het ﬁetspad bij de Zeedijk is een picknickplek opgenomen, evenals in de
boomgaard bij de parkeerplaats.
De wateropgave wordt gerealiseerd door de verbreding van de noord-zuid
georiënteerde kavelsloten.

LEGENDA
bestaande bebouwing
WEGEN EN PADEN
Zuidendijk
Zeedijk
ﬁetspad 220
wandelpad
WATERGANGEN
bestaande te behouden watergang
watergang met natuurvriendelijke oever
waterpartij aan de kop
KUNSTWERKEN
duikers en dammen
toegankelijkheid kavels
GROENVOORZIENING
grasland
kruiden en faunarijk grasland
natuurvriendelijke oever
boom - gestrooide bomen
boom - boomgaard
boom - knotwilg

Deﬁnitief ontwerp casco dagrecreatieterrein

UITGANGSPUNTEN, ONTWERP EN FASERING

Gefaseerde ontwikkeling
Fase 2
Hierin wordt tegemoet gekomen aan wensen van bewoners/omwonenden die
zijn geuit op de informatieavond over het voorlopig ontwerp in juli 2015.
In een tweede fase kan gedacht worden aan de realisatie van een
recreatief wandelpad rond het plangebied en een verbinding richting de
Noorderdiepzone.

De gemeenteraad heeft besloten om de aanleg van het dagrecreatieterrein te
faseren. Gestart wordt met een casco. Doorontwikkelingen worden als volgt
voorgesteld:
Fase 1 - CASCO
Het startpunt voor het project is de casco-inrichting van het dagrecreatieterrein.
Hierin zijn alleen de basisvoorzieningen opgenomen. Zoals het ﬁetspad 220
gecombineerd met het wandelpad en parkeerterrein in de boomgaard.

CASCO - Fase 1

Fase 2

Fase 4
In de vierde fase nemen de recreatiemogelijkheden op het dagrecreatieterrein
toe door de uitgifte van de tussenliggende kavels aan diverse
recreatieondernemers. Een nieuwe weg, parallel aan de Zuidendijk, ontsluit
de kavels vanaf de parkeerplaats die in capaciteit wordt uitgebreid tot 150
parkeerplaatsen. Aan de noordzijde van deze parallelweg wordt een gevarieerde
groene rand ontwikkeld, met onder meer boomgaarden. Aan de parallelweg
is ruimte voor de nodige bedrijfsbebouwing. De zuidzijde van de kavels blijft
open. Een struinpad over een reeks van eilanden verbindt hier bovendien de
oost- en de westzijde, zodat er buiten de kavels om ruimte blijft voor een kleine
rondwandeling.
Aansluitend op het onderliggende landschap kan de oude kade in het
midden van de polder worden ingezet voor de uitbreiding van het recreatieve
netwerk. Deze valt buiten de projectgrens, maar is door de cultuurhistorie erg
interessant.

Fase 3
De derde fase wordt gevormd door de realisatie van een klein recreatieterrein
aan de zuidzijde bij de Provincialeweg. Het terrein kent een parkeerplek, een
horeca- en informatiepaviljoen en een natuurspeeltuin.
Om niet alle ﬁetsbewegingen over de Zuidendijk te laten lopen, wordt er
vanaf het ﬁetspad 220 een zuidelijk gelegen parallel ﬁets-wandelverbinding
gerealiseerd dat aansluit op het parkeerterrein.
Er wordt in deze fase voorzien in 100 parkeerplaatsen op het
dagrecreatieterrein.

Fase 3

UITGANGSPUNTEN, ONTWERP EN FASERING

Fase 4

3. UITWERKING CASCO

Kabels en leidingen
LEGENDA
gasleiding
waterleiding
kabel laagspanning
kabel middenspanning
buisleiding
hoogspanning

Water - peilvakken
LEGENDA
continupeil -0.70
zomerpeil -1.50 / winterpeil -1.70
zomerpeil -1.70 / winterpeil -1.90

UITWERKING CASCO

Water - ontgraven
LEGENDA
ontgraven tot -2.90
ontgraven tot -3.90

Water - systeem
LEGENDA
bestaande watergang
verbreding/nieuw te graven watergang

LEGENDA - Proﬁelen
1.1.

kavelsloot ontgraven westzijde

1.2.

kavelsloot ontgraven westzijde +
reservering wandelpad

1.3.

kavelsloot ontgraven oostzijde

1.3.

1.2.

1.1.

Locatie

ha bestaand
water

ha bestaand +
berging
nieuw water

Watergang
oost-west

0,2

0,2

0

Watergang
noord-zuid

0,45

3,15

2,7

Totaal

0,65

3,35

2,7

UITWERKING CASCO

1.1. kavelsloot ontgraven westzijde 1.2. kavelsloot ontgraven westzijde
reservering wandelpad op kade

1.3. kavelsloot ontgraven oostzijde

UITWERKING CASCO

Recreatie - netwerk
LEGENDA
ﬁetspad 220
voetpad
toegangsweg parkeerterrein

LEGENDA - Proﬁelen
2.1.

ﬁetspad 220 + voetpad

2.2.

parkeerterrein

2.3

kavelsloot + reservering voetpad

2.2.

2.1.

2.3.

2.1. ﬁetspad 220 + voetpad

2.2. parkeerterrein

UITWERKING CASCO

2.3. kavelsloot + reservering voetpad

Recreatie - plekken
1. entree ﬁetspad 220
2. aansluiting provinciale weg - Zuidendijk
3. parkeerterrein Zuidendijk

2

4. rustpunt ﬁetspad 220

3

1

4

UITWERKING CASCO

Plekken - entree ﬁetspad 220

Plekken - aansluiting Provinciale weg - Zuidendijk

UITWERKING CASCO

Plekken - parkeerterrein Zuidendijk
50 parkeerplaatsen fase 1

hoofdrijbaan verhard, parkeervakken halfverharding of gebroken puin

parkeervakken halfverharding of gebroken puin

parkeren in de boomgaard

Plekken - parkeerterrein Zuidendijk
groeimodel parkeerterrein

parkeerterrein 100 parkeerplaatsen

parkeerterrein 150 parkeerplaatsen

UITWERKING CASCO

Plekken - rustpunt ﬁetspad 220

picknick banken in weide onder bomen

solitaire bomen op de kop

veenenbosenbosch
landschapsarchitecten

Zijpendaalseweg 51
6814 CD Arnhem

t 026 35 15 195
info@veenenbosenbosch.nl

