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1 Belangrijk om groene stroken aan te leggen door de bebouwing verbonden met de oevers. Bomen in het profiel.
De oevers zo groen als mogelijk!
1 Behoud van de groene zone bij de Biesboschhal is een must! Is het enige wat er nog resteert in totaal versteend omgeving.
Heel vreemd als je als Dordrecht zowel natuur als cultuur kwaliteiten kunt en wilt tonen.
De oevers zijn totaal versteend. De oevers zijn akelig en dier en plantvijandig.
Ook is de ruimte aan de westzijde van de bioscoop weer volledig verhard.
Maak hier een aantrekkelijke groen zone, pak meteen Energieplein aan. Beide zijn niet alleen klimaatadaptief een drama
maar ook een heel slecht voorbeeld voor iedereen in Dordt die gevraagd wordt om tuin te vergroenen.
4 Dat kan groener! Zo kan een fraaie groencorridor ontstaan richting
Singel en Merwesteinpark. Aansluitend bij filosofie van groenblauw netwerk door de stad.
5 Fraaie oevers, maar met ecologisch maaibeheer kunnen ook biodiversiteitswaarde en belevingskwaliteit toenemen.
Ook kansen voor meer diversiteit in inrichting
6 Huidige werf (aanpak brug) kan worden benut voor fraaie groenimpuls.
7 Aantrekkelijke oever , wel beetje eentonig.
5/6/7 Ik denk dat het tijd is voor Chemours om te vertrekken. De combi waterberging./winning en PFOA
productie is toch iets wat niemand zijn kinderen uit kan leggen.
Een goed nieuw stedenbouwkundig plan kan kansen bieden om deel bouwopgave te realiseren.
8 Prachtig parkje (was bij mij onbekend). Goed beheer.
9 Aansluiting wandeltracee leek mij vanaf de weg slecht herkenbaar. Het eerste stuk langs de haven kan aantrekkelijker
worden ingericht (groen).

10 Waarom geen wandelroute langs de plas? Stuk aantrekkelijker.
11 Is er een mogelijkheid om langs de waterkant te blijven en aan te sluiten op wandeltraject langs plas?
12 Fantastisch niks aan doen, wegblijven ook als fietser/wandelaar. Merwelanden aantrekkelijk traject daar.
13/14 Wandeltraject over dijk gewenst. Struinroute (geen verharding).
15 De dijk is vrij saai, er zijn kansen voor ecologisch beheer en meer belevingskwaliteit. De waterkanten zijn
kwetsbaar en kalven af. Plaatsen van wilgentenen vooroevers ter behoud.
16 Deze plek wordt druk bezocht maar is akelig (asfalt/parkeerplaatsen). Het is een prachtige locatie met veel
potentie ook met westelijk groenzone ernaast erbij.
17 De dijk is vrij saai, kansen voor ecologisch beheer en meer belevingskwaliteit. De waterkanten zijn
kwetsbaar en kalven af. Plaatsen van wilgentenen vooroevers ter behoud.
18 Mooie plek als aanlandpunt voor de Dordwijkzone om een fraaie recreatieve oeverzone te maken (niet
versteend!)
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