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Inleiding
Aanleiding
De Kop van´t Land is één van de onderdelen van het project de Nieuwe Dordtse
Biesbosch. Doel van dit project is de versterking van de natuur en de recreatie
nabij de stad Dordrecht als ook een verbetering van de waterkwaliteit.
De Kop van ‘t Land vormt vooral een belangrijke schakel in de natuur verbinding
tussen de Dordtse en de Sliedrechtse Biesbosch. Daarnaast wordt in het
plangebied een deel van de waterbergingsopgave gerealiseerd.
Doel en status
Het doel van het inrichtingsplan is de uitwerking van het programma van eisen
tot een bestek gereed plan. Het voorliggende deﬁnitieve ontwerp vormt daarin
de laatste stap.
In een eerder stadium heeft Dienst Landelijk gebied een verkennend onderzoek
gedaan en een schetsontwerp gemaakt. Op basis van de uitkomsten van dit
onderzoek is een voorlopig ontwerp opgesteld. 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 wat de laatste fase
vormt voordat het werk uitvoering gereed wordt gemaakt.
Het voorliggende deﬁnitieve ontwerp is 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, Staatsbosbeheer en het Parkschap als beoogd
beheerders en de Natuur- en vogelwacht.
Leeswijzer
Dit boekwerk is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel omvat de opgave en
de inkadering van het plangebied. Het tweede deel omvat de uitgangspunten
en de opzet van het deﬁnitieve ontwerp. Deel drie omvat de uitwerking van het
plan, uitgesplitst naar de verschillende deelaspecten.
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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

Ecologische verbinding
De Kop van ’t Land gaat een belangrijke rol vervullen in de nieuwe ecologische
verbinding tussen de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch. Het gebied zal als
stapsteen gaan fungeren tussen de Noorderdiepzone en de Sliedrechtse
Biesbosch.
Een Biesbosch
Inzet van de natuuverbinding is dat de hele Biesbosch weer als een groot en
aaneengesloten natuurgebied gaat functioneren. Door het aaneensluiten van
de deelgebieden van de Biesbosch middels verbindingszones kunnen dieren en
planten zich verspreiden en een gunstige leefomgeving zoeken.
Biesbosch natuur
De verbindingen worden ingevuld met typische Biesboschnatuur.
Hieronder wordt natuur met plassen, moerassen, vochtige graslanden en
rivierbegeleidende bossen verstaan. Het moeras bestaat uit waterriet, oeveren watervegetatie en natte ruigte. Met de Biesboschnatuur richt het plan zich
op de doelsoorten Blauwborst, Grote Karekiet, Rietzanger, Roerdomp, Kleine
modderkruiper, Meerval, Vetje, Winde, Bittervoorn, Koninginnenpage, Noordse
Woelmuis, Dwergmuis, Waterspitsmuis, Bever, Otter.
Kop van ’t Land
De Kop van ’t Land wordt ingezet als stapsteen in de natte verbinding.
De stapsteen vormt een groter aaneengesloten gebied in de soms smalle
verbinding. Dieren kunnen hier verblijven op hun route tussen de grotere
natuurkernen.

ruimte in het proﬁel voor waterberging

natuurvriendelijke oevers

rietoevers

bloemrijk grasland

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 de Kop van ‘t Land wordt door verbreding van de watergangen en het
ontwikkelen van extra water op de koppen 2 ha. waterberging ontwikkeld. De
overige 2.7 ha. wordt gevonden in het Dagrecreatieterrein.
Naast deze waterbergingsopgave is vanuit het dijkverzwaringsproject een vraag
ontstaan voor extra waterberging binnen het projectgebied de Kop van ‘t Land.
Dit betreft 400 m2 extra berging.

deelgebieden binnen de Aloijzenpolder

beeld van de bestaande sloten met steile oevers
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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 de Kop van
´t Land.

3.

3.
2.

1.

2.

1.

plangebieden aangrenzend aan het dagrecreatieterrein

plangebieden aangrenzend aan het dagrecreatieterrein

Projectgrens
De projectgrens voor de Kop van ‘t Land wordt aan de zuid- oostzijde bepaald
door het nieuwe proﬁel van de dijk. De werkzaamheden rond versterking van
de dijk worden tijdens het ontwikkelen van het voorliggende inrichtingsplan
gerealiseerd. Binnen dit dijkverzwaringsproject valt ook de ontwikkeling van een
nieuw parkeerterrein ten behoeve van het buurtschap en de aanplant van een
nieuwe lijn met bomen op de Zeedijk. Aan de westzijde vormt de Heerenweg de
grens. Aan de noordzijde ligt de projectgrens in de akkers, op enige afstand van
de gemaalsloot.
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Cultuurhistorie
Historie waarneembaar
Naast de markante en authentieke bebouwing van de Kop van ´t Land zijn er
nog enkele cultuurhistorische elementen waarneembaar. Zo is er parallel aan
de dijk een oude aardhaalzone aanwezig. Hier werd rond 1651 grond gegraven
voor de versterking van de Zeedijk. Later is er ook grond ontgraven voor de
realisatie van het haventje.
De kazematten of groepsschuilplaatsen langs de Zeedijk stammen uit 1940. Ze
zijn onderdeel van het Zuidfront. Het gemaal Staring (1930) in het noordelijk
gedeelte van het projectgebied laat goed de relatie tussen de polders en de
rivier zien. De kenmerkende rechte gemaalsloot voegt hier nog een accent aan
toe.
Ten oosten van het plangebied ligt een fort. Dit fort kent geen echte naam. Op
oude kaarten komt de naam Fort, Redoute en De Cop voor. Het fort maakte
onderdeel uit van de Admiraliteit van de Maeze. Deze Admiraliteit had als
voornaamste taak de uitrusting van de oorlogsschepen en de handel op de
rivieren te beschermen. Later is dit overgegaan in de Marine.

1.

4.

3.

2.
3.
LEGENDA
1. gemaal Staring
2. aardhaalzone
3. kazematten - groepsschuilplaats
4. het Fort

3.

2. UITGANGSPUNTEN EN ONTWERP

Hoogteligging
Centraal binnen het zuidelijke deel van de Kop van ´t Land en het deel tussen
de Provinciale weg en de gemaalsloot liggen relatief wat hogere gronden. Deze
gronden worden bij de ontwikkeling van het gebied zoveel mogelijk in stand
gehouden, de natuurlijke situatie vormt het uitgangspunt. De ontwikkeling
van de nattere natuurlijke milieus en de waterberging zal voor het merendeel
plaatsvinden aan de randen. Deze inzet geeft ook een beperking van de
grondstromen en daarmee een besparing van de kosten.

LEGENDA
+ 4,65 NAP
+ 1,15 NAP
- 0,40 NAP
- 0,60 NAP

Kavelsloot als basis
Als aansluiting bij de landschappelijke karakteristieken van de polder is voor het
realiseren van de benodigde berging gekozen voor een eenvoudig principe.
Uitgangspunt is om de bestaande sloten te verbreden. 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 vindt aan één zijde van het proﬁel plaats, de andere oever blijft
zoveel mogelijk behouden. De verbreding van het proﬁel gaat gepaard met een
verdieping van de watergang tot 1 meter onder zomerpeilhoogte.
Kop van ‘t Land
De uitbreiding van de proﬁelen vindt binnen de Kop van ‘t Land plaats aan de
polderzijde. Hier wordt door middel van een verbreding van het bodemproﬁel
de sloot verbreed. Aansluitend wordt een plas/dras gedeelte aangelegd waar
zich een rietvegetatie kan ontwikkelen. Om te voorkomen dat de watergang vol
groeit met riet wordt aan de binnenzijde een steil talud gegraven.
Door de verruiming van de watergangen in de Kop van ‘t Land ontstaat een
extra waterberging van 1 ha. water. Op de koppen binnen de polder wordt
extra ruimte toegevoegd aan het onderwaterproﬁel. Hierdoor ontstaat meer
diversiteit voor het onderwaterleven. Met deze extra aanvulling ontstaat er nog
eens 1 ha. water.
bestaande kavelsloten met kenmerkende steile taluds

+0.20

+0.20

-0.50

-0.50

-1.70 winterpeil
-1.90 zomerpeil

-1.70 winterpeil
-1.90 zomerpeil

-2.20

-2.20

-2.90

-2.90

0.50

3.50

0.70

2.50

0.90

vergraving bestaande kavelsloot
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Verbinden
Het uitgangspunt voor het projectgebied is dat het gaat functioneren als
stapsteen binnen de natuurverbinding tussen de Dordtse en Sliedrechtse
Biesbosch. Hierdoor ontstaat de wens om binnen het gebied natuurdoeltype
te ontwikkelen die passen in de Biesboschnatuur. Dit betreft moeras, open
water en kruiden en faunarijk grasland. Met de nieuwe verbrede slootproﬁelen
ontstaat een aaneengesloten verbinding langs de buitenzijde van het
plangebied van natuurvriendelijke oevers met riet.
Dit proﬁel loopt dood bij de Provincialeweg. Om te zorgen voor een goede
verbinding onder deze weg door zal er, ter plekke van de bestaande westelijke
duiker, een natte ecoduiker en aan de voet van de dijk een droge faunapassage
worden aangelegd. Hierbij wordt uitgegaan dat kleine zoogdieren gebruiken
kunnen maken van een droge passage.
Ter plekke van deze passages wordt op de kop van de sloten een extra
verbreding in de plas/dras zone gerealiseerd. Hierbij wordt binnen het
onderwaterproﬁel tot 2 meter onder zomerpeil gegraven, zodat er een
variatie in bodemdieptes en een geleidelijke overgang van waterriet, oeveren watervegetatie, natte ruigte en graslanden ontstaat. Door variatie in het
oeverproﬁel biedt deze ruimte aan de verschillende doelsoorten.

Vetje

Bittervoorn

Modderkruiper

Otter

Blauwborst

Rietzanger

open water

Noordse Woelmuis

Grasklokje

Margriet

natuurvriendelijke oever - plas/dras

Pimpernel

Weidekervel

kruiden en faunarijk grasland

-0.60

-0.70

-1.70 winterpeil
-1.90 zomerpeil
-2.00

-3.05

-3.90

1.15

2.50

1.50

0.90

5.50

1.00

14.80

0.30

18.00

doelsoorten binnen de natuurzone

Gemaal Staring
Tot het bemalingsgebied van gemaal Staring behoren de Alloijzenpolder en
een gedeelte van de Zuidpolder. De oppervlakte van het bemalingsgebied
kent zo´n 479 ha. Het gemaal is ontwikkeld in 1930 en staat beschreven op de
monumentenlijst. Achter het gemaal ligt een lange rechte watergang van 300
meter met kenmerkende taluds. Deze watergang vormt eigenlijk een onderdeel
van het ensemble van het gemaal. Daarom wordt het proﬁel van de sloot
gehandhaafd.
-0.60

-0.60
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2.60

1.45
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1.45
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bestaand proﬁel gemaalsloot

gemaal met gemaalsloot anno 1940

gemaalsloot
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gemaal staring

Deﬁnitief ontwerp
Kop van ’t Land
De Kop van ’t Land vormt binnen de verbinding als stapsteen, een verblijfsplaats
aan de doelsoorten. Hiertoe worden de bestaande sloten rondom met elkaar
verbonden en aan de polderzijde (binnenzijde) vergraven tot natuurvriendelijke
oever. In de plasbermen zal een geleidelijke overgang ontstaan van waterriet,
oever- en watervegetatie, natte ruigte en graslanden. Op de koppen van de
kavels worden bredere plas/dras bermen ontwikkeld met verschillende diepten,
voor meer biodiversiteit.
De karakteristieke steile taluds aan de buitenzijde van de bestaande sloten
worden gehandhaafd.
De watergang voor de toevoer naar het gemaal behoudt, als karakteristieke
aanvoersloot, zijn huidige proﬁel.
Voor het functioneren van de stapsteen is het noodzakelijk betreding tot het
minimum te beperken. Het deelgebied ten zuiden van de Provinciale weg
wordt vanaf de bestaande toegang vanaf de Heerenweg toegankelijk gemaakt
voor het beheer en onderhoud. In het noordelijke gebied worden twee nieuwe
toegangen gemaakt vanaf de Zeedijk. De verschillende toegangen zullen
worden voorzien van een afsluitbaar hek.
Ter passage van de Provincialeweg wordt de bestaande duiker aangepast tot
een ecoduiker. Kleine zoogdieren kunnen gebruik maken van de droge passage.

LEGENDA
bestaande bebouwing
gemaal
WEGEN EN PADEN
dijk
Provinciale weg met bomen
WATERGANGEN
gemaalsloot
rondsloot met natuurvriendelijke berm
rondsloot met extra plas-draszone
KUNSTWERKEN
ecoduiker, incl. droge en natte passage
duikerdam
GROENVOORZIENING
grasland
kruiden en faunarijk grasland
moeras
boom - Es (onderdeel dijkproject)
boom - Knotwilg (bestaand)
boom - Populier (bestaand)

plankaart deﬁnitief ontwerp
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impressie Kop van ´t Land vanaf de Provinciale weg

3. UITWERKING ONTWERP

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

Water - ontgraven
LEGENDA
ontgraven tot -2.00 / -2.20
ontgraven tot -2.90
ontgraven tot -3.90

Water - systeem
LEGENDA
bestaande watergang
verbreding/nieuw te graven watergang
verbreding plaszone
moeraszones
Nieuwe Merwede

LEGENDA - Proﬁelen
1.1.

Heerenweg ontgraven aan oostzijde

1.2.

gemaalsloot

1.3.

dijksloot Zeedijk incl. nieuw proﬁel

1.3.

1.2.

1.1.

Locatie
Watergangen
Verbreding op de
koppen (riet)

Totaal

ha bestaand
water

ha bestaand +
berging
nieuw water

0,6

1,6

1

0

1

1

0,6

2,6

2

1.1. Heerenweg ontgraven aan oostzijde

1.2. gemaalsloot

1.3. dijksloot Zeedijk incl. nieuw proﬁel

Natuur- doeltypen
LEGENDA
open water
moeras
kruiden en faunarijk grasland
grasland

2.1.
LEGENDA - Proﬁelen
2.1. proﬁel nieuw te graven watergang
2.2. proﬁel Provinciale weg
2.3. proﬁel aardhaalzone

2.2.

Natuurdoeltype

Oppervlakte
in ha.

Moeras

1.60

Kruiden en faunarijk grasland

1.50

Grasland

4.30

Open water

1.60

2.3.

2.1. proﬁel nieuw te graven watergang

2.2. proﬁel Provinciale weg

2.3. proﬁel aardhaalzone

veenenbosenbosch
landschapsarchitecten

Zijpendaalseweg 51
6814 CD Arnhem

t 026 35 15 195
info@veenenbosenbosch.nl

