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Voorstel
De visie op de Wantijoevers zoals bedoeld in de Motie Natuurlijke Wantijoevers van
28 mei 2019 wordt samen met een uitvoeringsprogramma in de eerste helft van
2020 opgesteld en beslaat de gehele Staart.
De Motie Natuurlijke Wantijoevers roept het college op om in 2019 een visie aan te
bieden aan de raad voor de oevers in het hele Wantijgebied, waarbij Dordrecht inzet
op behoud en versterking van natuur met behoud van een veilige oeverbescherming.
De gemeente stelt deze visie op in samenspraak met andere overheden en
toekomstige bewoners.
Het voorstel is om het aanbieden van de visie uit te stellen naar de eerste helft van
2020, zodat het college een bredere visie en uitvoeringsprogramma kan opstellen. De
gemeente is met verschillende partners bezig met het ontwikkelen van een visie voor
(getijden)natuur op de Staart. Betrokken organisaties zijn onder andere de Provincie
Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Stichting het Wantij.
Huidige opgave
De huidige visie op de Wantijoevers is onderdeel van de opgave Groenblauwe Stad1.
De opgave bevat het voornemen om meer getijdennatuur op de Staart te realiseren,
waar en voor zover dit mogelijk is. De ideeën voor de dijken aan de zuidzijde van het
Wantij moeten nog afgestemd worden met het waterschap. De voorgestelde
hoofdlijnen zijn niet van toepassing op gebieden waar eerder gemaakte afspraken
gelden.
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Zie de bijgevoegde presentatie: het Groenblauwe Eiland van Dordrecht (concept).
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Opgaven Getijdenpark/Getijdennatuur:

Getijdennatuur op de Wantijoevers (waar mogelijk):
•
•
•
•

Verder verzachten van oevers - ondiepe milieus;
Verder verruigen van de dijk;
Meer voorzieningen voor toegankelijkheid water;
Meer actieve recreatievoorzieningen op de dijk.

Brede toekomstige visie
De gemeente werkt de opgave voor de Staart samen met partners verder uit.
Verschillende partners hebben hun eigen opgaven geformuleerd voor het gebied:
•

Provincie Zuid-Holland wil samen met de Drechtsteden een Getijdenpark
realiseren langs de Merwede. Het gaat hierbij om de bereikbaarheid en de
beleving van de oevers te vergroten. De Wantijzone wordt hier ook in
meegenomen.
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Rijkswaterstaat heeft vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water de opgave 57
hectare deltanatuur te realiseren in het gebied. De gemeente ziet kansen om
dit te combineren met natuurontwikkeling op de Staart.
Staatsbosbeheer werkt aan verdere natuurontwikkeling op de Staart,
bijvoorbeeld in de Otterpolder.

Daarnaast loopt voor de Staart een ontwerpatelier vanuit de IABR (Internationale
Architectuur Biënnale Rotterdam), De Ark van Dordrecht. De Staart is een hoger
gelegen gebied waar men met hoog water zou kunnen schuilen. Het ontwerpatelier
combineert dit met nieuwe mogelijkheden voor woningbouw, bereikbaarheid,
woon/werkcombinaties en ontwikkeling van groen op de Staart. Uit het proces volgen
enkele projecten.
De gemeente betrekt via het IABR ontwerpatelier bewoners en andere organisaties
die actief zijn in het gebied. Dat gebeurt in gesprekken die in 2019 en 2020
plaatsvinden. Dit levert een breed gedragen visie op.
Planning
De verwachting is dat het college in de eerste helft van 2020 de visie op
natuurontwikkeling op de Staart samen met een uitvoeringsprogramma kan
aanbieden aan de raad.
In Q1 van 2020 wordt een startnotitie aan de raad aangeboden waarin verder wordt
toegelicht hoe de visie en het daaruit volgende uitvoeringsprogramma worden
ontwikkeld. De visie op de Staart en het uitvoeringsprogramma krijgen in de eerste
helft van 2020 vorm. De gemeente start op 9 januari 2020 het gesprek met de
gebiedspartners hierover.
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