4.6 Beplanting
4.6.1 Bomen
De karakteristieke boomstructuur is de loop der jaren behoorlijk
verwaterd. Het karakteristieke buitenplaats bos is grotendeels
verdwenen door de aanleg van de speeltuin, de zuidelijke stations
ingang + auto-ontsluiting met parkeerplaats en de bouw van
Thureborgh. Ook de individuele oude bomen verdwijnen steeds meer
o.a. door slechte groeiomstandigheden, veroudering en te zwaar
verkeer (bij de stadsboerderij). Het bosbeheer is niet gericht op het
behoud van het karakteristieke buitenplaatsbos, steeds meer nemen
esdoorn en essen het over van beuken en eiken.
In het wandelpark zijn de oorspronkelijke ruimtelijke kwaliteiten van het
plan van Doorenbos verwaterd door de aanplant van veel extra bomen
op plaatsen waar dat niet zou moeten. Soms doet ook de soortkeuze
afbreuk aan het oorspronkelijke karakter of zijn de bomen te groot
geworden en zijn er beheersmaatregelen noodzakelijk.
Het schetsontwerp gaat uit van de versterking van de twee
karakteristieken: buitenplaatsbos en wandelpark. Het bosbeheer in het
noordelijke deel moet gericht zijn op het behoud en herstel van het
karakteristieke buitenplaats karakter met eiken, beuken en lindes en
solitaire bomen die karakteristiek zijn voor buitenplaatsen, bijvoorbeeld
rode beuk, koningslinde en tulpenboom.

bestaand - handhaven
bestaand - verwijderen
bestaand - herplanten
bestaande situatie

In het wandelpark moet het beheer gericht zijn op het behoud en
herstel van het plan Doorenbos. Dit betekent dat veel van de later
toegevoegde bomen worden verwijderd. Dit hoeft geen dogma
te zijn, uiteraard met behoud van bijzondere exemplaren maar wel
met aandacht voor de ruimtelijke karakteristiek. De gloeilamp is een
belangrijke karakteristiek van het plan Doorenbos en wordt mede
gevormd door de beplanting lang het pad. Nu zijn dat kleine meidoorns
die het niet erg naar hun zin hebben, getuige het feit dat er al veel zijn
verdwenen en de rest er kwijnend bij staat. Wij stellen voor om de
meidoorns te vervangen door een soort (n.t.b.) die beter groeit op deze
grond en met deze waterstand. Op cruciale plekken kunnen nieuwe
solitaire bomen worden geplant (zie ook 4.9 Beheer).
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4.6.2 Heesters
Meer nog dan bij de bomen is de heesterstructuur van het park
verdwenen. In het noordelijke deel is dat de bij het buitenplaats bos
behorende onderbegroeiing die verdwenen is bij de transformatie.
In het zuidelijke deel is er juist veel meer bij geplant waardoor de
oorspronkelijke ruimtelijke structuur vaak niet meer zichtbaar is.
Bovendien is in dit deel de onderbeplanting tot bij de paden gegroeid
en zijn de door Doorenbos ontworpen grasbermen veelal verdwenen.

bestaand - handhaven
bestaand - verwijderen
bestaand - vervangen
door lage beplanting

bestaande situatie

Wij stellen voor in het beheer de originele beplantingsstructuur en
soorten te behouden dan wel te herstellen. Het plan is gericht op het
herstellen van zichtlijnen en openheid. In het noordelijke deel wordt er
gestreefd naar een inheemse onderbeplanting. In het zuidelijke deel zijn
het vooral gecultiveerde en gevarieerde soorten. In het zuidelijke deel
van het park moet een flinke hoeveelheid onderbeplanting verdwijnen
met als doel om de ruimtelijkheid en ook de sociale veiligheid te
vergroten. Op een aantal plaatsen zal het ook nodig zijn om de
beplanting te verjongen (opnieuw aanplanten). Vanuit het oogpunt van
sociale veiligheid wordt een deel van de heesterlaag langs doorgaande
fiets-voetpaden verwijderd en vervangen door lagere beplanting.
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4.6.3 Kruidenlaag en bollen
In het voormalige buitenplaats zijn in de kruidenlaag restanten aanwezig
van stinzenbeplanting, typische beplanting van buitenplaatsen en
landgoederen. Het schetsontwerp streeft naar het behouden en
ontwikkelen van deze bijzondere stinzenbeplanting. Dit gaat niet vanzelf
maar vraagt om een specialistische benadering. De stinzenplanten
leveren een belangrijke bijdrage aan de ecologische betekenis van het
park. In het zuidelijke deel is de kruidenlaag grotendeels verdwenen.
In het ontwerp van Doorenbos waren er slingers van vaste planten
en rozen. Uit oogpunt van beheer (intensief snoeien) brengen wij de
rozen niet meer terug. Wel is in het schetsontwerp voorgesteld om
een langgerekte strook van vaste planten terug te brengen, en dan
vooral soorten die bijen en andere insecten aantrekken waardoor de
ecologische betekenis van het park toe zal nemen. Langs de randen
van het park is ruimte voor het ontwikkelen van ecologische oevers
zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het ruimtelijk concept van het
plan van Doorenbos

verschillende biotopen
ecologische oever

Naast de stinzenplanten (vaak ook bollen) stellen wij ook voor om
gebruiksluwe plekken in het gras bollen aan te planten. Bij voorkeur
inheemse soorten zoals sneeuwklokjes, scilla, botanische crocus en
narcissen.
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4.7 Water
De aanwezigheid van water speelt een belangrijke rol in de attractiviteit
en de ecologische betekenis van het park en de uitgangspunten ten
aanzien van waterhuishouding en duurzaamheid. Daar waar mogelijk
is het wateroppervlak in het schetsontwerp uitgebreid en worden de
oevers verlaagd voor de ontwikkeling van ecologische oevers. De
totale bergingscapaciteit neemt hierdoor toe zonder dat afbreuk wordt
gedaan aan het plan van Doorenbos. De fontein in de grote vijver blijft
gehandhaafd.

bestaande situatie
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4.7 Ecologie en duurzaamheid
De gemeente Dordrecht heeft een grote ambitie op het gebied van
duurzaamheid, natuur en klimaat. Zo heeft de gemeente Dordrecht
zich aangesloten bij de Agenda Stad, een samenwerking tussen het
Rijk, steden en stakeholders. Daarbij zijn City Deals het middel om de
doelstellingen Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en
leefbaarheid in de Nederlandse steden. Dordrecht heeft zich verbonden
aan vier City Deals:
• Klimaatadaptatie;
• Circulaire stad;
• Waarden van groen en blauw in de stad;
• Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie.

vlindertuin beplanting

stinzenflora

Inzetten op volledige zintuiglijke beleving

Het Weizigtpark draagt bij aan de leefkwaliteit en de ecologische
betekenis van de stad. Het station en het park vervullen samen een
belangrijke publieke functie die elkaars kwaliteiten meer kunnen gaan
benutten. In het vigerende beleidsplan is de Stedelijke Ecologische
Structuur Dordrecht vastgelegd, een netwerk van leefgebieden,
stapstenen en verbindingszones voor flora en fauna die aansluit op het
buitengebied. De Stedelijke Ecologische structuur zorgt voor uitwisseling
van soorten en een veerkrachtig ecosysteem, vergroot de aantrekkelijkheid
en leefbaarheid van Dordrecht met recreatieve verbindingen en speelt een
belangrijke rol bij het waterbeheer. In de Stedelijke Ecologische Structuur
Dordrecht is het Weizigtpark benoemd als ‘Oase in de Stad’ die door
de verbinding met de Nassauweg een verbinding vormt met de groene
linten en de Dordwijkzone. In het Weizigtpark komen 74 verschillende
soorten vogels voor, waaronder spechten, bosuil en vele zangvogels.
Het aantal dagvlinders is gering. Met name in de omgeving van het
Duurzaamheidscentrum Weizigt komen vele bijzondere plantensoorten
voor.

Ontwerpen voor geurbeleving, tast, visuele bijzonderheden, tuinen met groene en fruit, bloeiende planten
het hele jaar door, omgevingen met bloemen voor vlinders, dieren op de boerderij, etc.

Het schetsontwerp is erop gericht de landschappelijke, ecologische
en recreatieve betekenis van het Weizigtpark en de zuidelijke
stationsomgeving te vergroten. Dit komt in een aantal aspecten naar voren:

vlindertuin beplanting
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•

Het terugdringen van het autogebruik en het stimuleren van
het fietsgebruik, het gebruik van het openbaar vervoer en het
wandelen en sporten in het park door betere voet- en fietspaden,
betere stallingsmogelijkheden voor fietsen en meer en betere
sportvoorzieningen in het park;

•

Het vergroten van de waterbergingscapaciteit in het park door het
uitbreiden van de watergangen;

•

Het vergroten van de biodiversiteit door natuurvriendelijke oevers langs
de watergangen, de aanplant van vaste planten en kruiden die vlinders,
bijen en insecten aantrekken, het stimuleren van stinzenbeplanting
en inheemse beplanting en het behoud van dode bomen in het
voormalige buitenplaats bos.

4.9 Beheer
Het ontwikkelen en behouden van een aantrekkelijk en waardevol
stadspark staat of valt met het uitgevoerde beheer. Het huidige beheer
valt onder de categorie B-kwaliteit. Gezien het ambitieniveau van de
gemeente Dordrecht, zoals beschreven in het Programma van Eisen,
zou dat niveau A-kwaliteit moeten zijn. Dat betekent niet alleen meer
mankracht maar ook een hoger budget.
Het verdient de aanbeveling om naast het uitwerken van een voorlopig
en definitief ontwerp ook een nieuw beheersplan te maken. Dat
plan zou gebaseerd moeten zijn op de conceptuele keuzes die
in het schetsontwerp zijn gemaakt. Dit zijn het versterken van de
karakteristieke tweedeling (wandelpark/buitenplaats), het herstellen van
de principes van het plan Doorenbos, het herstellen en versterken van
de parkstructuur op de voormalige buitenplaats en het beter aansluiten
van het park op de omgeving en de stad. Belangrijke thema’s zijn
verder het tegen gaan van wateroverlast en het vergroten van de
sociale veiligheid en de ecologische betekenis van het park.
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5. Hoe verder?
Het schetsontwerp voor het Weizigtpark is onderdeel van de grotere
gebiedsontwikkeling het Zuidelijk Stationsgebied en omvat naast de
herinrichting van het park tevens de herinrichting van de toegang
tot het station met een gebouwde fietsenstalling boven de entree
en woningbouw in het Thureborgh gebied. Deze drie deelprojecten
worden door de gemeente Dordrecht met partners, in samenhang
ontwikkeld. Deze gebiedsontwikkeling maakt deel uit van de spoorzone.
Binnen de spoorzone worden onder meer de mogelijkheden voor een
interwijkverbinding nader onderzocht.
De fietsenstalling wordt door Prorail ontworpen. Hiervan ligt er
thans een schetsontwerp waarvoor het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, samen met gemeente en provincie, in november
jongsleden voorbereidingsgeld beschikbaar stelde om een definitief
ontwerp te realiseren. Op basis van dit definitief ontwerp hoopt
de gemeente Dordrecht in 2019 geld voor realisering van de
fietsenstalling te ontvangen.
Binnen het Thureborgh gebied zijn gemeente en ontwikkelaars thans
studiemodellen aan het ontwikkelen om de toekomstmogelijkheden
voor woningbouw nader te onderzoeken.
Op basis van het schetsontwerp voor het Weizigtpark maakt de
gemeente Dordrecht nu een kostenraming en zal de raad gevraagd
worden om krediet beschikbaar te stellen voor het maken van een
definitief ontwerp, realisering en beheer en onderhoud. Het uitwerken
van een schetsontwerp naar een definitief ontwerp neemt met alle
benodigde onderzoeken ongeveer een jaar in beslag. Als het ministerie,
de provincie en de raad geld beschikbaar stellen voor het realiseren
van de fietsenstalling, dan is het streven om in 2020 te starten met de
realisering van de stalling en de herinrichting van het park.
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