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Vernietiging van natuurwaarden en ecologische functies in de monding van het Wantij in
perspectief, in bijzonder van Schaerweide
Ecologische Wantijoevers onder druk, een gevecht voor natuurbehoud. Voorbeelden
van gemeentelijke planologie, inrichtingen en beheer.
Beheer in de Wantijzone.
Jaartallen waarop polders in het verbinding zijn gekomen met het getij
Visie Groen-Blauwe stad van de Gemeente Dordrecht
Artikel 40 vragen van de fracties Groen Links, D66 en SP aan de Gemeente Dordrecht
Waarschuwingsbrief Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
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Zonsondergang over het Boeterslootje.

Zonsondergang over poldertje Noordwal bij de Ottersluis.
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herinrichtingen van polders in de Sliedrechtse Biesbosch. Stichting ANEMOON, de heer G. Bestel en mevrouw
F. Asraaf en J. Gouds bedank ik voor het ter beschikking stellen van foto’s en kaartjes. Stichting Het Wantij
bedank ik voor hun jarenlange inzet voor behoud en bescherming van de Wantijnatuur.
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Inleiding
Zoetwatergetijdengebieden raken in West-Europa steeds meer in de verdrukking. Belangrijkste
bedreigingen zijn de inname van natuur door de mens, indijking, toename van exoten en
klimaatverandering. Eeuwenlang heeft de mens getracht om de getijdenrivieren te bedijken en recht
te trekken, voor economisch gewin en veiligheid. Het areaal zoetwatergetijdennatuur is daardoor
schaarser en kwetsbaarder geworden waardoor zoetwatergetijdengebieden in hun voortbestaan
bedreigd worden. Wilgenvloedbossen bijvoorbeeld komen in Europa alleen in Nederland en
Vlaanderen voor. Het Nationale Park De Biesbosch heeft veruit het grootse areaal van dit bijzondere
getijdenhabitat. Vanwege de bedreiging van zoetwatergetijdengebieden is het door dagelijkse
dynamiek gevormde type natuur door de Europese commissie opgenomen in de RodeLijst van
Europese Habitats. Om dit natuurlijk erfgoed voor de toekomst te behouden dienen overheden en
natuurbeherende organisaties zich in te zetten voor behoud van omvang en kwaliteit van de
zoetwatergetijdenhabitat.
Uit de vele contacten die er de afgelopen jaren geweest zijn in verband met de bedreigingen van
natuur in het gebied waar de zoetwatergetijdenrivier het Wantij doorheen stroomt is gebleken dat
maar weinigen op de hoogte zijn van de zeldzaamheid van het specifieke natuurtype en de
uitzonderlijke natuurwaarden die deze rivier vertegenwoordigt. Behalve de uitzonderlijke
schoonheid van deze rivier blijkt in het gebied waar de Wantijrivier doorheen stroomt heel
bijzondere getijden natuur voor te komen met unieke soortengemeenschappen. De Wantijrivier is
daarmee ecologisch de belangrijkste zoetgetijdenrivier van Nederland, en zelfs van West-Europa.
In deze rapportage over visies voor kwaliteitsimpulsen voor de Wantijrivier wordt daarom in breed
perspectief uitleg gegeven van het ecologisch belang van de zoetwatergetijdenrivier om zodoende de
natuurwaarden en natuurfuncties te verduidelijken en ook de rol van het mondingsgebied van deze
rivier te benadrukken. Vanwege recente verliezen van natuurwaarden en natuurfuncties door
stedelijke uitbreiding behoeft het mondingsgebied juist de kwaliteitsimpulsen omdat juist hier een
knelpunt voor migratie van dieren en planten dreigt te ontstaan.
Tot slot wordt beschreven hoe in het verleden de bescherming van de natuur langs het Wantij ter
hand is genomen, of juist niet.

Uitbreiding van zoetwatergetijdennatuur in de polder de Moordplaat in de Brabantse Biesbosch.
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Kaderrichtlijn Water.
Voor het project Kaderrichtlijn Water (KRW) is Rijkwaterstaat op zoek naar mogelijkheden om te
komen tot kwaliteitsimpulsen voor zoetwatergetijdennatuur in het loop van de Wantijrivier. Op 9
januari heeft daarvoor tijdens een door RWS en Staatsbosbeheer georganiseerde bijeenkomst in het
bezoekerscentrum in de Merwelanden overleg over plaatsgevonden. Deelnemers waren: de
Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, de gemeente Dordrecht en Rijkswaterstaat. Stichting Het
Wantij was ook uitgenodigd en was vertegenwoordigd door Cor Goosen (voorzitter) en Arno
Boesveld (adviserend ecoloog). Tijdens deze bijeenkomst zijn ideeën over kwaliteitsimpulsen
uitgewisseld en zijn enkele stroomopwaartse polders en gebieden bezocht waar impulsplannen voor
zijn, zoals de Noord-Bovenpolder en de Thomaswaard. Het traject vanaf de monding van het Wantij
tot aan de spoor- en fietsbrug over het Wantij is daarbij niet bezocht. Aan het eind van de
bijeenkomst zijn de plannen van alle partijen uiteengezet op een kansenkaart. Bureau Vertigo en
Stichting Het Wantij werd toegezegd dat zij hun visie aan RWS en Staatsbosbeheer mochten
voorleggen. Vanwege recente en komende verliezen van natuurwaarden en natuurfuncties door
bouwwerkzaamheden en stedelijke vernieuwingen in het mondingsgebied van het Wantij zal deze
visie zich vooral concentreren op het begintraject van het stroomgebied van deze getijdenrivier. Daar
zijn kwaliteitsimpulsen het meest dringend nodig! Het betreft het gebied tussen de Prins
Hendrikbrug en het vier- rivierenpunt. Volgens Vertigo valt er in de monding nog natuur te redden en
zijn er zeker mogelijkheden voor restauratie en compensatie van natuurwaarden, maar dan zal de
gemeente zich wel bereidwilliger en flexibeler op moeten stellen. Uit de beantwoording van de
artikel 40 vragen die op 26 mei 2020 door respectievelijk de fracties van GroenLinks, D66 en SP
gesteld zijn, blijkt dat de gemeente er absoluut niet voor voelt om op wat voor wijze dan ook
natuurwaarden in het mondingsgebied te compenseren. Overigens valt er wel het e.e.a. aan te
merken op de beantwoording van de vragen door de gemeente Dordrecht. Het commentaar van
Vertigo op de beantwoording is inmiddels naar de fractie van GroenLinks verstuurd. Deze is te vinden
in bijlage 6.

Zonsondergang over het Wantij bij de monding van de Oudemanskil.
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Doelenkaart voor kwaliteitsimpulsen in de loop van de Wantijrivier.
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Visie Groen-Blauwe stad van de gemeente Dordrecht
De gemeente Dordrecht werkt momenteel aan een groen-blauwe visie voor het Wantij en de Staart
als één geheel. Tijdens de bijeenkomst georganiseerd door Rijks Waterstaat op 9 januari is deze visie
besproken en zijn de ideeën op de kansenkaart ingetekend. Eind mei is een uitgewerkte visie naar
een aantal belanghebbenden gestuurd. Het betreft zeer ambitieuze plannen die ingrijpende gevolgen
hebben voor de natuur in de Ecologische Wantijzone en het Nationale Park de Biesbosch.
Welbeschouwd betreft het vooral woningbouw- en recreatieplannen voor de Wantijzone en de
Staart. Daarnaast zijn er ook plannen voor gebiedsdelen die in het Nationale Park de Biesbosch en
het Natura2000-gebied De Biesbosch liggen. Voor de Sliedrechtse Biesbosch ligt de nadruk vooral op
het beter ontsluiten en herinrichten van een aantal polders in het Nationale Park om deze
toegankelijk te maken voor fiets-, wandel en waterrecreatie. Er wordt in de visie Groen-Blauwe stad
met geen woord gesproken over het ecologisch belang en de (beschermde) natuurwaarden van de
Wantijrivier. Voor de natuur worden geen doelen gesteld (doelsoorten, doeltypen). Over de
consequenties voor flora en fauna en ecologie van de Wantijrivier is kennelijk nog niet nagedacht.
De op kaart ingetekende ideeën en plannen zijn te vinden in Bijlage 5. Deze zijn voorzien van
commentaar. Plannen voor natuurimpulsen in de monding van het Wantij, het gebied gelegen ten
westen van de Prins Hendrikbrug ontbreken terwijl die daar het dringends nodig zijn. De fractie van
GroenLinks heeft daarom besloten behoud- en kwaliteitsimpulsen voor natuur in de Wantijzone van
zichzelf en die van de fractie D66 en SP en anderen samen te voegen tot een verzameling van
inzichten waarbij ook het mondingsgebied van het Wantij betrokken wordt. Vertigo Research, dat
zich inzet voor behoud, herstel en compensatie van natuurwaarden in het mondingsgebied van het
Wantij, en decennialange onderzoekservaring heeft met de natuur van het Nationale Park de
Biesbosch heeft toegezegd zijn visie met GroenLinks en de Gemeente Dordrecht te delen. Dat is
inmiddels gebeurd.

Gemeentelijke plannen voor natuurimpulsen in de monding van het Wantij ontbreken.
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Rivier als getijdenpark XL
De provincie Zuid-Holland werkt aan het project “Rivier als getijdenpark XL”, waarmee wordt
aangesloten op het project Rivier als Getijdenpark van Rotterdam, dat via de Noord tot de
Drechtsteden loopt. De gemeente Dordrecht neemt deel aan het project getijdenpark XL. Belangrijk
is dat hierbij ook gedacht wordt aan de natuur- en ecologische functies van het mondingsgebied van
de Wantijrivier. Deze visie en de visie van GroenLinks, D66, SP en anderen partijen, organisaties en
personen kunnen daarbij van nut zijn. In de visie zoals die nu gepresenteerd is, wordt er vooral
aandacht besteed aan de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor fietsers van de rivieroevers op
het Eiland van Dordrecht in de vorm van fietspaden die vanaf Het Havenhoofd langs de BenedenMerwede tot in Polder Stededijk in de Sliedrechtse Biesbosch lopen. Serieuze kwaliteitsimpulsen
voor rivier- en getijdennatuur langs dit tracé ontbreken. Doelen met betrekking tot het versterken
van natuurwaarden en ecologische functies langs de Beneden-Merwede ontbreken. Ook in deze
plannen wordt met geen woord gesproken over compensatie van verliezen van natuur op de
Stadswerven door oeververnieuwing en demping van de noordelijke insteekhaven.

Geen natuurwaarden in het mondingsgebied van het Wantij?
In een bericht in het AD op van 20 april 2019 stelt de gemeente Dordrecht dat de scheepswerven en
bedrijventerreinen in de monding van het Wantij al eeuwen geen natuurwaarden hebben. Bij
woningbouw zal daarom nergens rekening mee gehouden hoeven te worden.
Deze berichtgeving was voor Bureau Vertigo aanleiding om het mondingsgebied nader te
onderzoeken. Het was immers bekend dat er in het mondingsgebied juist veel bijzondere
natuurwaarden voorkomen. Het uitgebreide onderzoek van Bureau Vertigo heeft zeer hoge
natuurwaarden vastgesteld. In totaal zijn er meer dan 550 flora- en faunasoorten genoteerd,
waaronder 14 RodeLijst-soorten. Eén soort is ook opgenomen op de IUCN-lijst van bedreigde
diersoorten, namelijk de Getijdeslak en één soort, de Rivierrombout, is strikt beschermd volgens de
Europese Habitatrichtlijn (Boesveld 2019). Het was vanwege de beperkte tijdsruimte voor dit
onderzoek en het gebrek aan parate kennis en literatuur niet mogelijk om alle soortgroepen te
inventariseren. Het werkelijke aantal faunasoorten is daarom véél groter.

Onderzoeken door andere ecologische bureaus
In de afgelopen jaren hebben meerdere ecologische bureaus zogenaamde QuickScans van
natuurwaarden gedaan in het mondingsgebied van het Wantij. Daarbij is vooral gelet op beschermde
soorten. Een gemis is dat in geen enkele rapportage het ecologische belang van de Wantijrivier en
het mondingsgebied wordt gesproken. Ook wordt in de rapporten niet gesproken over de gevolgen
van het verlies van het natuurgebiedje om het KV gebouw (Schaerweide) en andere verloren gegane
natuurwaarden en ook niet over compensatie van deze verloren natuurwaarden (zie bijlage 1). In een
rapportage over een inventarisatie van de vooroever van Schaerweide wordt gesteld dat er geen
ongewervelden zijn gevonden, terwijl er tientallen soorten leven waaronder RodeLijst-soorten en
een soort die vermeld wordt op The IUCN Red List of Threatened Species (Boesveld, 2020 A.). De
oever langs Schaerweide is onderdeel van het leefgebied van de Rivierrombout (Boesveld, 2020 B.) In
een rapportage over Schaerweide wordt gesteld dat het kappen van de bomenrij geen gevolgen
heeft voor het Natura2000-gebied De Biesbosch. In het veld en op luchtfoto’s is goed te zien dat er
goede ruimtelijke samenhang van habitat is met de boomgroepen en natuur in het parkje aan de
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Badweg. De kap van de bomen en het verloren gaan van het natuurgebiedje op Schaerweide heeft
wel degelijk gevolgen voor het Natura2000-gebied De Biesbosch en dat is logisch want de bomenrij
en de oeverruigten zijn onderdeel van een ecologische hoofdstructuur. Het voorkomen van
kenmerkende planten en dieren in de monding van het Wantij die in de Biesbosch en het
rivierengebied leven, zijn daar indicaties van. De functie als ecologische hoofdstructuur houdt
natuurlijk niet op ten westen van de Prins Hendrikbrug.

Compensatie en Zorgplicht voor de Gemeente Dordrecht. Ontbreken Compensatieplan.
Sinds de start van de bouwwerkzaamheden zijn in de monding van het Wantij en de aan de monding
gelegen Stadswerven op veel plaatsen en op vrij grote schaal natuurwaarden verloren gegaan (zie
Bijlage 1, Teloorgang van natuurwaarden). Belangrijke ecologische waarden en functies zijn
inmiddels beschadigd of verdwenen. Nog overgebleven waarden en functies dreigen door de nieuwe
en geplande werkzaamheden ook te verdwijnen. De monding van het Wantij, die vóór de bouw van
wijken, waterbodemverdiepingen en oeververnieuwing nog van groot belang was als stapsteen,
leefgebied en migratieroute voor dieren dreigt nu een ecologisch knelpunt te worden voor tal van
diersoorten. Ook na de uitgave van het onderzoeksrapport van Bureau Vertigo door Stichting Het
Wantij waarin de vondsten van belangrijke, zeldzame, bedreigde en beschermde natuurwaarden
worden beschreven en belangrijke ecologische functies van het Wantij en het mondingsgebied
worden genoemd, zijn en worden in rap tempo, zonder vergunningaanvraag resterende
natuurwaarden vernietigd. De Wet natuurbescherming is daarbij meerdere malen overtreden (zie
Bijlage 6). In de toegevoegde Bijlage 1, worden deze ingrepen beschreven en behandelen we de
gevolgen voor flora en fauna. In Nederland geldt zowel compensatie- als zorgplicht. Zorg voor de
natuurwaarden heeft de gemeente tot op heden geenszins getoond (zie ook Bijlage 1 en 2).
Meerdere keren zijn na meldingen van wettelijke overtredingen en overleg met de
Omgevingsdiensten Zuid Holland Zuid werkzaamheden stilgelegd, omdat deze uitgevoerd werden
zonder vergunning. Compensatie van verloren gegane natuurwaarden heeft nog niet
plaatsgevonden. De gemeente heeft bij Stichting Het Wantij aangegeven daar ook niets voor te
voelen. Ook nu nog is het onduidelijk of de Gemeente Dordrecht daar invulling aan gaat geven. Aan
gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland is gevraagd in te grijpen. Een reactie is
uitgebleven.

Geen Passende beoordeling (MER)
Tijdens grootschalige werkzaamheden in ecologisch belangrijke gebieden wordt normaliter een MERprocedure gevolgd, zeker wanneer deze werkzaamheden gevolgen hebben kunnen hebben voor
Natura2000-gebieden. Het is daarom een raadsel waarom er voor de bouw en herinrichtingen in de
monding van het Wantij geen MER-procedure is gevolgd en er geen Passende Beoordeling van de
gevolgen voor flora- en faunasoorten en natuurfuncties is gemaakt. Het Wantij is nota bene één van
de belangrijkste zoetwatergetijdenrivieren van West-Europa! De monding van het Wantij is de poort
van de Sliedrechtse Biesbosch die onderdeel uitmaakt van het Natura2000-gebied De Biesbosch. Het
mondingsgebied maakt onderdeel uit van een buitengewoon belangrijke ecologische hoofdstructuur.
Een Passende Beoordeling geeft door uitgebreidere onderzoeken en analyses beter inzicht in
algehele gevolgen voor flora en fauna en natuurfuncties dan de quickscans op deelgebied-niveau, en
afzonderlijke ingrepen zoals dat nu gedaan is. Bovendien zijn de quickscans door verschillende
bureaus uitgevoerd. Deelprojectgewijs zijn nu stukken en stukjes natuur verloren gegaan. Op
deelgebied-niveau lijkt het verlies niet groot, maar samenhangend is er sprake van een groot verlies
aan natuurwaarden en natuurfuncties. Gevolgen voor het algehele belang van het gebied en voor de
11

ecologische functies van het Wantij worden in de rapportages over de quickscans niet behandeld.
Over compensatie van natuurwaarden wordt niet gesproken. Een groot gemis en het heeft bij veel
mensen geleid tot verbazing, teleurstelling en bezorgdheid over verlies van natuurwaarden.

Samensteller van deze visie, Arno Boesveld/Bureau Vertigo
Arno Boesveld, de samensteller van deze rapportage, doet sinds 1990 onderzoek naar flora en fauna
in de Biesbosch en op het Eiland van Dordrecht. Vanaf 1990 heeft hij in dienst bij de Natuur en
Vogelwacht Dordrecht parken, woonwijken, polders, landgoederen en de Dordtse Biesbosch op
broedvogels geïnventariseerd voor de in 1992 verschenen Avifauna van Dordt. Behalve uit
vogeltellingen bestonden de werkzaamheden bij de NVW uit florakartering, onderzoek naar
zoogdieren, vissen en mollusken. Dordtse industrieterreinen, parken, landgoederen, spoorbermen en
woonwijken werden geïnventariseerd voor het Attractieve Aandachtsoorten-project van Floron en:
“De Flora van het Eiland van Dordrecht”, een initiatief van hem en de Natuur en Vogelwacht
Dordrecht.
In 1999 werd een overstap naar Staatsbosbeheer gemaakt. Vogeltellingen en plantenkarteringen
waren bij SBB de voornaamste werkzaamheden. In de periode 1999 t/m 2002 deed hij mee aan
zogenaamde libellen-traject-tellingen voor de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie. Vanaf
1993 tot en met 2003 heeft hij voor Staatsbosbeheer onderzoek gedaan naar de verspreiding en
habitatvoorkeuren van libellen in het Nationaal park de Biesbosch wat geresulteerd heeft in het
standaardwerk: “De Libellen van het Nationale Park De Biesbosch”. Tijdens dit onderzoek zijn tal van
nieuwe soorten voor de Biesbosch ontdekt. Extra aandacht is uitgegaan naar de zogenaamde
rheofiele libellen: libellen die voorkeur hebben voor stromend water, zoals de Rivierrombout,
Beekrombout en Weidebeekjuffer. In de jaren 2000 en 2001 is gericht onderzoek gedaan naar de
verspreiding van de Rivierrombout in de Merwede-takken. Hierbij werd ook gelet op het
uitsluipgedrag in relatie tot het uitsluipsubstraat, temperatuur en regen. Over het onderzoek naar
rheofiele libellen zijn in samenwerking met collega Jacques van der Neut van Staatsbosbeheer
meerdere publicaties geschreven zoals: “Rheofiele libellen in de diverse Merwede-takken 2001”, “De
terugkeer van de Rivierrombout 1999” en “Libellennieuws uit de Biesbosch” en ”Goede waterkwaliteit
lokt waardevolle soorten 2003” in het libellenverenigingsnieuwsblad Brachytron. Samen met Coosje
Zomer-Bos, mossen specialist Arno van der Pluijm en andere leden van het KNNV Breda heeft hij
meegewerkt aan de mosseninventarisaties van de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch. Persoonlijke
ontdekkingen in de Sliedrechtse Biesbosch zijn die onder meer van de door de Habitatrichtlijn
beschermde Tonghaarmuts, de Dwerghaarmuts, Groot varentjesmos, Berghaarmos,
Eekhoorntjesmos, Gelig baardmos en Ruig leermos. Werkzaam bij Staatsbosbeheer zijn veel
gebieden in het Nationale Park De Biesbosch op flora en fauna geïnventariseerd en zijn
kensoortenkarteringen en lijn-transectkarteringen van planten uitgevoerd. Deze inventarisaties en
werkzaamheden resulteerden in veel nieuwe vondsten van zeldzame planten voor de Biesbosch. Een
aantal van deze vondsten wordt beschreven in het boekje: “De Biesbosch: Schatkamer van de wilde
flora” waarvan hij medeauteur is. Na zijn werkzame periode bij Staatsbosbeheer heeft hij voor
Bureau de Goes en Groot zoet-zoutgradiënt vegetatiekarteringen gedaan in de Zuid-Hollandse en
Zeeuwse Delta; het ging daarbij om de kartering van zilte pioniervegetaties, zilte graslanden en
duinvalleivegetaties. Na de werkzame periode bij De Goes en Groot is hij als soortgroepspecialist
slakken in de periode augustus 2003 tot oktober 2006 werkzaam geweest bij EIS-Naturalis. In deze
periode heeft hij onder meer de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant op landslakken
geïnventariseerd. Ook heeft hij onderzoek gedaan naar landslakken van de Zeeuwse kust. Sinds
oktober 2006 is hij bij Stichting ANEMOON uitvoerder en coördinator van het landelijke
verspreidings- en monitorings onderzoek naar slakken van de Habitatrichtlijn. In deze ANEMOON12

periode is de kennis van vegetaties ook benut voor het bepalen van het belang van allerlei typen
duinvegetaties voor slakken, zoals de Nauwe korfslak, een Habitatrichtlijnsoort. Dit onderzoek is voor
de provincie Zuid-Holland uitgevoerd. Op basis van deze resultaten zijn kanskaarten voor deze soort
gemaakt. Het verspreidings- en monitorings onderzoek naar de Nauwe korfslak heeft ook
geresulteerd in het Nature Today-bericht: “Nauwe korfslak afgenomen door het Natuurbeleid”, met
een CBS-analyse van onderzoeksgegevens, waar hij hoofdauteur is. Het bericht heeft destijds voor
veel commotie gezorgd, omdat het een vroeg en duidelijk teken was van het gegeven dat de PASgerelateerde maatregelen die grootschalig in duinen worden uitgevoerd, wel degelijk nadelige
gevolgen kunnen hebben voor de instandhoudingsdoelen voor zwaar beschermde soorten.
De Biesbosch is zijn favoriete onderzoeksgebied. Hier doet hij sinds 1990 onderzoek naar slakken,
onder meer naar het Getijdeslakje. Specifiek is het uitgebreide onderzoek naar schors-bewonende
slakken in het Nationale Park, waarbij ook naar het belang van boom- en struiksoorten voor deze
schorsbewoners is gelet. Over deze onderzoeken zijn meerdere publicaties verschenen.
Noemenswaardig is ook het hoofdstuk dat hij in samenwerking geschreven heeft met Bureau
Stadsnatuur Rotterdam voor het boek “Vertebrates and Invertebrates of European Cities” van
uitgever Springer, en het hoofdstuk slakken in: “Verkenning Herstel Kleinschalige Lijnvormige
Infrastructuur-Heuvelland” en: “De soorten van het leefgebiedenbeleid” voor LNV.
Geregeld schuift hij aan tafel met vertegenwoordigers van provincies en natuurbeherende
organisaties om beheeradviezen te geven. In 2018 heeft hij Bureau Vertigo opgericht. Naast de
werkzaamheden voor Stichting ANEMOON voert hij betaalde opdrachten uit voor provincies,
terreinbeheerders en onderzoeksbureaus als Arcadis en Royal Haskoning.

Inzet voor behoud natuurwaarden van Het Wantij en contacten met Stichting Het Wantij
Sinds de plannen van de gemeente Dordrecht medio jaren 90 van de vorige eeuw om oeverdelen van
het Wantij boomvrij te maken, zet hij zich in voor de Wantijnatuur. Eind jaren 90 is vanwege de
plannen om een fietspad over de Kleine Rug aan te leggen, meegeholpen met het in kaart brengen
van natuurwaarden. Sinds de onaangekondigde verwijdering van bomen en andere vegetatie over
een traject van enkele honderden meters langs het Wantij ten westen van de N3 in 2005 om deze op
te hogen met grond en te egaliseren, is er contact gelegd met SW. Vanwege de ontsteltenis die deze
ingreep teweegbracht, is in 2006 in samenwerking met SW een aanvraag gedaan voor een
beschermde status, wat geresulteerd heeft tot opname in de Ecologische Hoofdstructuur van het
Wantijtraject vanaf het Wantijpark tot aan het Nationale Park. Na veelvuldige correspondenties met
de gemeente Dordrecht zijn de natuurwaarden in de oever aan de Beekmanstraat uiteindelijk deels
hersteld. In 2006 en 2007 zijn inventarisaties van flora en fauna in het Wantijpark verricht en heeft
hij meegeschreven aan het rapport: “Ecologische Wantijzone, in het bijzonder van het Wantijpark”.
In 2013 is in samenwerking met SW en Partij voor de Dieren het Plan Verkade de kop in gedrukt door
het opstellen en voorleggen van Artikel 40-vragen. Langs het Generaal Spoorpad zouden volgens dit
plan zichtlijnen vanuit de bebouwing naar het Wantij gecreëerd worden, waarvoor oeverruigten,
bomen en struiken gekapt zouden worden om de oevers toegankelijker te maken en ligweides aan te
leggen (zie bijlage 2). Momenteel wordt er in samenwerking met SW en andere vrijwilligers gelobbyd
voor het behoud en compensatie van natuurwaarden in het mondingsgebied van het Wantij. In het
mondingsgebied zijn door Bureau Vertigo natuurwaarden geïnventariseerd, waarover in
samenwerking met SW meerdere rapportages zijn geschreven. Ook zijn er gezamenlijke berichten in
Nature Today over deze kwestie gepubliceerd. Inmiddels zijn door SW meerdere rechtszaken
gevoerd om natuur in het mondingsgebied van het Wantij te behouden.
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Rust op de Kikvorschkil.

Voorbij de Sionpolder gaat het Wantij over in het Nationaal Park de Biesbosch.

Zonsondergang over de Sterlinggriend.
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Loop van de Wantijrivier. (Bron: Google Earth/Vertigo Research)

De Wantijrivier, een buitengewoon waardevolle zoetwatergetijderivier
De loop van deze rivier.
De Wantijrivier is een ca. 15 kilometer lange, natuurlijke zoetwatergetijdenrivier. De monding van
deze rivier ligt in het vier-rivierenpunt bij Dordrecht. Vanaf het rivierenpunt meandert het Wantij
voor een deel door het stedelijke gebied van Dordrecht; zo’n 5 kilometer. Na de Sionpolder stroomt
hij ca. 2 kilometer onder zijn eigen naam door de Sliedrechtse Biesbosch dat een deelgebied is van
het Nationale Park en Natura2000-gebied De Biesbosch. Het riviertraject met de naam het Wantij
eindigt officieel bij de Ottersluis. Na de Ottersluis gaat de Wantijrivier over een traject van ca. 8
kilometer achtereenvolgens over in de Kikvorschkil, de Dode Kikvorschkil, De Helsloot, de
Zoetemelksekil, het Gat van de Hengst, de Sneepkil en tot slot het Houweningswater om te eindigen
in polder Kraaiennest. Sinds 2007 is er door het doorgraven van de dijken van polders Aert
Eloyenbosch en Jonge Janswaard een open verbinding met deze polders en de Wantijrivier ontstaan.
Op hun beurt zijn de polders op dezelfde wijze in verbinding gesteld zijn met natuurgebied de Platte
Hoek en polder Engelbrechts Plekske. In het westen van deze gebieden is een open verbinding
gemaakt met het Gat van den Hengst. De Wantijrivier als geheel kent een nog overwegend
oorspronkelijke morfologie. Het getij en deze morfologie resulteren in een grote variatie in
stroomsnelheden en bodemsubstraten. Verspreid komen diepten, ondiepten, zandige en slikkige
bodems voor. Op plekken met sterke stroming kan de bodem over grote trajecten bedekt zijn met
een dikke laag korfmossels en andere grote mossels, die er talrijk voorkomen. In de Sliedrechtse
Biesbosch hebben de oevers grotendeels een natuurlijk karakter en zijn begroeid met verwilderde
wilgenvloedbossen, wilgenvloedstruwelen en getijdenrietruigten. Bijzonder is dat ook de oevers in
het stedelijke gebied een hoge mate van natuurlijkheid kennen, met eveneens wilgenvloedbos en
struweel en rietruigten. Dankzij deze natuurlijke oevers vormt het riviertje een belangrijke natuurlijke
slagader in de verspreiding van bijzondere en zeldzame dieren en planten van en naar de Biesbosch
en is daardoor van goot ecologisch belang. Door de open verbinding via de rivier de Noord en de
Nieuwe Waterweg met de Noordzee heeft de Sliedrechtse Biesbosch een getijdeslag van gemiddeld
70 centimeter. Deelgebieden de Brabantse- en Dordtse Biesbosch hebben vanwege de Deltawerken
een kleinere getijdeslag van hooguit 35 cm.
Vanwege de grotere getijdenslag komen juist hier diverse soorten voor die kenmerkend en typisch
zijn voor het zoetwatergetijdengebied.
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Kreekje in de Ottergriend. Typische zoetwatergetijdensoorten als Spindotter, Schedevloedmos en
Getijdeslak komen hier gezamenlijk voor, hetgeen uniek is in Europa.

Op stap met biologiestudenten. Via een natuurbrug naar de overkant van een kreekje is spannend.
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Locaties van kreekmondingen in het stroomgebied van de Wantijrivier in het Nationale park.

Kreken en getijdenpolders (met kreken) die in de loop van de Wantijrivier hun
monding hebben
In de Wantijrivier monden tal van kreken en nevenstromen uit. In het stedelijke gebied is dat het riviertje
De Vlij dat om het Wantijpark loopt en vervolgens eindigt in de Wantij wijk bij de Oranjelaan. Tot aan het
Nationale Park De Biesbosch zijn er geen neven stromen en kreken. Wel passeert het de havens de
Westergoot en het Loze Vissertje. Vanaf het begin van het Nationale Park tot aan de Ottersluis stroomt
het Wantij achtereenvolgens langs de kreken het Moldiep (1), de ‘Sionkreek’(2), de ‘Sterlingkil’(3), de
Oudemanskil (4) en de Mariasloot(5). In het traject na de Ottersluis, waar de rivier de Kikvorschkil heet,
passeert het de oostelijk gelegen Boetersloot (6) en voorbij de Otterpolder wederom het Moldiep (7) aan
de westelijke flank. Vanaf daar gaat de rivier over in de Helsloot. Hier stroomt de rivier langs het Katse Gat
(8). Vanaf de afslag naar de Helsluis gaat de Helsloot over in de Dode Kikvorschkil. Langs de Dode
Kikvorschkil ligt links een open verbinding met de getijdenpolder Stededijk (9) die in 2017 in verbinding is
gebracht met het getij en waarin vooraf een krekenstelsel is gegraven. Voorbij de Huiswaard Oost, net
voor de Paardenwei ligt rechts de monding van de (verlande) Zoetemelkse kil (10), De Dode Kikvorschkil
gaat hier over in een traject dat eveneens Zoetemelkse kil heet. Vrijwel meteen links ligt de tweede
opening naar polder Stededijk (11). Voorbij de Paardenwei, ligt rechts de monding van nieuw gegraven,
nog naamloze kreek die de getijdenpolder Jongeneele Ruigt (12) in stroomt. De polder is in 2011 in
verbinding gekomen met het getij door de dijk door te graven.
De Zoetemelkse kil gaat aan het einde van de zuidelijk gelegen Hengstpolder over in het Gat van den
Hengst, waar in 2007 een open verbinding is gemaakt de polders Ruigten bezuiden de Perenboom en Kort
en Lang Ambacht (13). In polder Kort en Lang Ambacht is na kleiwinning en het graven van kreken een
open verbinding gemaakt met de Beneden Merwede. Het traject tussen de Beneden Merwede en de
monding van het Wantij wordt ook wel de “ecologische bypass” van de Beneden Merwede genoemd. Aan
het vervolgtraject de Sneepkil is ‘de kreek van de Platte Hoek’ (14) gelegen. Na de polder Louw
Simonswaard gaat de Sneepkil over in het Houweningswater. De aan de noordoever van het
Houweningswater gelegen polder Aert Eolyenbosch en Jonge Janswaard (15) is na kleiwinning en het
graven van kreken en het doorgraven van de dijk in 2008 in verbinding gekomen met het
Houweningswater. Tijdens eb stroomt het water uit de getijdepolders en aangelegen gorzen en grienden
richting deze kreken en de Wantijrivier. Als aderen van de Wantijrivier vormen deze kreken tezamen een
wijd vertakt ecologisch netwerk dat zorgt voor een toestroom van flora- en faunasoorten naar de het
Wantij, waardoor deze rivier van uitzonderlijk groot ecologisch belang is voor de verspreiding van floraen faunasoorten in het benedenrivierengebied. In Bijlage 4 is een overzicht opgenomen met jaartallen
waarin de polders in de Sliedrechtse Biesbosch in verbinding gebracht zijn met het getij, waaronder ook
de tussen het Katse Gat en het Boeterslootje gelegen Huiswaard en Oude Kat en de aan de Mariasloot
gelegen Mariapolder.
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De ‘Sterlingkil’ een kreek die ten westen van de Sterlinggriend loopt.

De Oudemanskil, tussen het oostelijk deel van Sterlinggriend en de Mariapolder
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Het Boeterslootje, een fraaie kreek die uitmondt in de Kikvorschkil.

Het Moldiep bij het bezoekerscentrum in de Merwelanden.
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Zonsondergang over de Kikvorschkil.

Zonsondergang over de Helsloot

Zonsondergang over de Dode Kikvorschkil.
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Het Katse Gat nabij de kano-rol.

De monding van de kreek door polder de Jongeneele Ruigt.
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Zicht op de Zoetemelkse Kil ter hoogte van de Hengstpolder richting de Schotbalkensluis.

Het Gat van den Hengst.
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De Sneepkil van oost naar west.

De Sneepkil van west naar oost.
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Het Houweningswater, het eindtraject van de Wantijrivier.

Het Houweningswater, het eindtraject van de Wantijrivier.

Door doorsteken in de dijken is er een verbinding ontstaan tussen het Houweningswater en de
polder Aert Eloyenbosch en het Engelbrechts Plekske richting het Gat van den Hengst.
24

Margrieten zover het oog reikt op de aan het Houweningswater gelegen polder Kraaiennest.

Ecologische Wantijzone
De groene boorden van de Wantijrivier worden gekenmerkt door ecologisch zeer waardevolle
getijdennatuur. In de wilgenbossen, struwelen en kruidenrijke rietruigten leven kenmerkende rivieren zoetwatergetijdensoorten maar ook kenmerkende soorten van ooibossen. In het eindtraject van
de rivier leven tal van bijzondere flora- en faunasoorten van stroomdalgraslanden.

Typische getijdensoorten
Echt kenmerkende getijdensoorten zijn het Getijdeslakje, Schedevloedmos, Spindotterbloem en
Driekantige Bies. In de Sterlinggriend en de er naast gelegen Ottergriend komen drie echt
kenmerkende zoetwatergetijdensoorten gezamenlijk voor, hetgeen uniek is in Europa (Boesveld
2017). Het gaat om de Spindotterbloem, het Schedevloedmos en de Getijdeslak. De vierde
getijdenspecialist, de Driekantige bies, komt eveneens in de Sliedrechtse Biesbosch voor. Dit viertal
bepaalt in hoge mate de identiteit van de natuur van het zoetwatergetijdengebied. De Sliedrechtse
Biesbosch kent zoals gezegd een grotere getijdenslag dan Brabantse en Dordtse Biesbosch
(gemiddeld 70 tegen 35 cm). In de Dordtse en Brabantse Biesbosch zijn de echt kenmerkende
getijdensoorten daarom zeldzamer. Het Schedevloedmos ontbreekt in deze deelgebieden van de
Biesbosch en het Getijdeslakje is er mogelijk verdwenen. Het Getijdeslakje is de kensoort van de
gemeenschap van grote ongewervelden (macro-evertebraten) van het zoetwatergetijdengebied en
daarom een kwaliteitsindicator. Het voorkomen van deze kensoort is een indicatie van de specifieke
biodiversiteit. Daar waar de soort leeft, leven ook andere vertegenwoordigers van deze
gemeenschap.
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Schedevloedmos in het aan het Wantij gelegen Sterlinggriend, een uiterst kritisch mos dat in Europa
slechts een paar zeer lokale voorkomens heeft. Het is de belangrijkste indicatorsoort van het
zoetwatergetijdengebied.

De Getijdeslak is een kenmerkende soort van het zoetwatergetijdengebied. (Foto. AW. Gmelig
Meyling).
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Massale bloei van Spindotters in een in cultuur gehouden griend aan het Moldiep.

Spindotters
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Kenmerkende soorten van het rivierengebied
Behalve deze uitzonderlijke zoetwatergetijdensoorten leven er tal van andere kenmerkende,
zeldzame, en beschermde planten en dieren van rivieren. Kenmerkende soorten van het
rivierengebied die in de ecologische Wantijzone leven, zijn bijvoorbeeld libellen en juffers als
Rivierrombout, Weidebeekjuffer en Blauwe breedscheenjuffer, en verder ongewervelden als
Oeverloofslak, Knotwilgslak, Platte Zwanenmossel en planten als Hopwarkruid, Madelieffijnstraal,
Bittere veldkers, Moeraskruiskruid en Rivierkruiskruid. Rivierrombout, Blauwe breedscheenjuffer en
Platte Zwanenmossel zijn uitsluitend in het mondingsgebied aangetroffen. De welriekende
Anijskurkzwam wordt vrijwel uitsluitend in de weinige, nog in cultuur gehouden hakgrienden
aangetroffen. De Rivierrombout is de kensoort van grote ongewervelden (macro-evertebraten) in
traag stromende rivieren met zand- en slibbodem en oevers onderhevig aan enige golfslag. Vanwege
zijn kritische habitatkeuze is deze libelle een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het water
voor waterdieren. Het voorkomen van deze kensoort is een indicatie van de specifieke biodiversiteit.

Van de Blauwe breedscheenjuffer is een kleine populatie aangetroffen in het mondingsgebied.

De Anijskurkzwam heeft meerdere groeiplaatsen in de in cultuur gehouden Sterlinggriend.
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De buit van een lokale inventarisatie. Platte zwanenmossel is een soort van het Leefgebiedenbeleid,
die in het mondingsgebied van het Wantij leeft. Sommige jaren spoelen plaatselijk vrij grote
aantallen aan van deze zeldzame soort, zoals langs de Merwede-takken.

Serpeling en Barbeel, twee minder bekende riviervissen van de Biesbosch.
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Meest bijzondere stroomdalgraslanden van ons land
De uitgestrekte bovenstrooms gelegen stroomdalgraslanden zoals de Hengstpolder, de Louw
Simonswaard, het Kraaiennest, Engelbrechts Plekske en de Kop van den Oude Wiel zijn een andere
bijzondere kwaliteit van de Sliedrechtse Biesbosch. Weidekervelgraslanden zijn in Nederland alleen
hier goed ontwikkeld en kennen een uitzonderlijke bloemenrijkdom, met soorten zoals Weidekervel,
Noords walstro, Rode bremraap, Lange en Brede ereprijs, Beemdkroon, Bergdravik en Cilindermos.
De graslanden zijn een referentie van de botanische rijkdom van het rivierenlandschap van vóór de
komst van intensieve landbouw met kunstmest.

Rode bremraap, een floristisch kroonjuweel op de Kop van den ouden Wiel. In goede jaren groeien er
enkele honderden exemplaren. De Rode bremraap is een parasiet, Sikkelklaver is de gastheer.

Doorgaan met leven. Omgevallen wilg op het Kraaiennest
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Rode Bremraap, een close-up. De kenmerkende knalgele stempels zijn goed zichtbaar. De Kop van
den Ouden Wiel waar deze bijzondere soort groeit, is al zo’n 60 jaar graslandreservaat. Samen met
andere zeldzame soorten draagt de Rode bremraap bij aan de onovertroffen bloemenrijkdom en
veelkleurigheid van Weidekervelgraslanden.

Goed afgewogen, extensief beheer is een belangrijke sleutel voor het behoud van allerlei zeldzame
soorten in de stroomdalgraslanden van het Kraaiennest en de Kop van den Ouden Wiel.
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Vooral op de noordelijke dijk van de Hengstpolder is de landelijk zeldzame Oosterse morgenster
algemeen.

Beemdkroon is in Nederland zeldzaam. De nog zeldzamere Knautiabij die maar op een paar plekken
in Nederland leeft, zoals op de Kop van den Ouden Wiel, vliegt vrijwel uitsluitend op Beemkroon.
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Andere bijzondere hogere en lagere planten in de grienden.
De voormalige hakgrienden en wilgenstruwelen (bindwilg) hebben zich na het verdwijnen van de
wilgencultuur door wind- en getijdewerking omgevormd in natuurlijk ogende, verwilderde
wilgenvloedbossen en struwelen. Hoewel na het wegvallen van de griendcultuur karakteristieke
bostypen met soortencombinaties grotendeels verloren zijn gegaan, is de flora van de wilgenbossen
ondanks de komst van exoten eerder rijker dan armer geworden. Vanwege de grotere getijdenslag in
de Sliedrechtse Biesbosch houden kenmerkende soorten hier beter stand. Er groeien naast de eerder
genoemde getijdensoorten bijzondere hogere planten als Moerasstreepzaad, Hondstarwegras (op de
oeverwallen), Steenbreekvaren, Tongvaren en zeldzame mossoorten (lagere planten) als
Varentjesmos, Tonghaarmuts, Dwerghaarmuts, Getande en Ruige haarmuts, Eekhoorntjesmos, Gelig
baardmos en Ruig leermos.

Tongvaren samen met Grote eikvaren in een griend langs het Moldiep. De Tongvaren is schaars in de
Biesbosch, maar breidt zich gestaag uit.
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Gelig baardmos in een griend langs het Moldiep. In Nederland zijn slechts enkele groeiplaatsen
bekend.

Het zeer zeldzame Ruig leermos in de Ottergriend langs de Oudemanskil.
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Bijzondere fauna
Andere bijzondere faunasoorten die langs de Wantijrivier leven, zijn zoogdieren als Bever, Das,
Noordse Woelmuis, Waterspitsmuis, Hermelijn en Boommarter en broedvogels als Slechtvalk,
Visarend, Baardmannetje, Roerdomp, Purperreiger, IJsvogel, Klein waterhoen en Porseleinhoen (niet
jaarlijks), specialistisch slakjes als Knotwilgslak, Slanke schorshoorn, Kleine kartuizerslak en de
Knautiabij. Verder leven er tal van bijzonder vissoorten, waaronder de beschermde Rivierdonderpad.

Links de zeldzame Gewone schorshoren, waarvan in de Sliedrechtse Biesbosch voor Nederland
belangrijke populaties leven en rechts de nog zeldzamere Vergeten schorshoren, een doelsoort voor
het Wantij en de Sliedrechtse Biesbosch. Het Vergeten schorshorentje is al wel in de Brabantse
Biesbosch gevonden. (Foto: Jeroen Gouds).

Uit onderzoek naar de voor ons land zeldzame Gewone schorshoren blijkt dat de Biesbosch het
belangrijkste brongebied is voor deze soort in Nederland. In de Sliedrechtse Biesbosch liggen
concentraties van waarnemingen vooral langs de Wantijrivier. Goede ruimtelijke samenhang van
habitat van bomen is erg belangrijk voor de verspreiding van deze soort. Rijen (knot)wilgen
bijvoorbeeld blijken belangrijke langzaamwegen te zijn voor migratie van het ene naar het andere
griendcomplex. De soort heeft zich na het ineenstorten van de griendcultuur sterk uitgebreid in de
Biesbosch. Belangrijk is dat de soort zich via het Wantij verder kan verplaatsen richting
stroomafwaarts gelegen zoetwatergetijden (Bron: Vertigo Research/Anemoon)
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Het kleinschalige landschapselement in de randzone van de Noord-Bovenpolder met oude
knotwilgenrijen is langs het Wantij de meest westelijke vindplaats van de Gewone schorshoren in de
Sliedrechtse Biesbosch. Goede ruimtelijke samenhang van habitat in de vorm van boomrijen is van
groot belang voor de verspreiding van deze soort richting het stedelijke traject van het Wantij.

De Sliedrechtse Biesbosch als één van de belangrijkste brongebieden voor flora en
fauna voor ons land, met name voor zoetwatergetijden- en riviernatuur
Zowel op floristisch als op faunistisch vlak is de om de Wantijrivier gelegen Sliedrechtse Biesbosch
één van de meest waardevolle natuurgebieden in Nederland. Er leeft een vrij grote reeks soorten die
elders in Nederland uiterst zeldzaam zijn of alleen hier voorkomen (Noords walstro en
Schedevloedmos). Voor deze en tal van andere zeldzame soorten is de Sliedrechtse Biesbosch een
belangrijk brongebied in Nederland en Europa. De Wantijrivier heeft een belangrijke rol in de
dispersie van al deze soorten uit de schatkamer voor flora en fauna. Het Wantij vormt een verbinding
tussen de Biesbosch en benedenstroomse natuurgebieden. Voor planten en dieren is de route naar
de benedenstroomse gebieden via het Wantij het meest geschikt, aangezien de route via de Beneden
Merwede vanaf Dupont over een lang traject vrijwel ongeschikt is vanwege kale, stenen oevers. Sinds
het doorgraven van de dijken in polder Kort en Lang Ambacht in de Sliedrechtse Biesbosch is er een
directe verbinding ontstaan met de Beneden Merwede en is het Wantij daarmee een belangrijke
ecologische bypass voor deze drukbevaren rivier geworden. Planten en dieren migreren vanuit de
Sliedrechtse Biesbosch en andere bovenstroomse natuurgebieden naar benedenstroomse
natuurgebieden, zoals de aan de Noord gelegen Sophiapolder, Crezéepolder, Kinderdijk, de Kleine en
Grote Zaag, de Ridderkerkse grienden, de Stormpolder en het eiland van Brienenoord en de Rhoonse
en Carnisse grienden en andere natuurgebieden langs de Oude Maas. Omgekeerd migreren dieren
en planten via het Wantij naar de Sliedrechtse Biesbosch en de bovenstrooms gelegen
natuurgebieden. Het Wantij is met al zijn ecologische kwaliteiten met recht de belangrijkste
zoetwatergetijdenrivier van ons land.
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Doorkijkje over de Huiswaardsloot in polder de Oude Kat

Moeraskruiskruid en Kattenstaart, algemene oeverplanten in het stroomgebied van het Wantij.
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In de extensief beheerde stroomdalgraslanden is de Rafelige parasolzwam vrij algemeen.

De opvallende Moeraswolfsmelk is met een paar groeiplaatsen zeldzaam in Sliedrechtse Biesbosch.
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Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur (SES)
Het Wantij staat ook in verbinding met de Stedelijke Ecologische Structuur (SES) van de gemeente
Dordrecht en is in die zin ook op lokaal niveau van groot ecologisch belang.

Het Wantij als ecologische bron voor de SES.

De Oeverlibel is de tarijkste echte libel in de Biesbosch en de Wantijzone.
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De opvallende Platbuik leeft ook in de SES, onder meer in de brede sloten langs Jeugddorp.

In de wilgenbossen langs het Wantij is de soms reusachtige Zwavelzwam vrij algemeen.
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Boletenzwartlijfjes doen zich tegoed aan Zwavelzwam.

Vanuit het brongebied de Sliedrechtse Biesbosch kunnen Zwarte heidelibellen zich naar de SES
verplaatsen.
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Betere bescherming door opname van het Wantij in het Natura2000-gebied De
Biesbosch
Al decennialang staat de natuur in de Wantijoevers vanwege gemeentelijke planologie, inrichtingen
en beheer onder druk (zie bijlage 1). Er zijn serieuze plannen geweest om de boorden van het Wantij
geheel te ontdoen van de wilde wilgenvloedbossen en getijdenruigten. Helaas blijft het niet altijd bij
plannen. Het verwijderen van een brede zone oevernatuurnatuur van het Wantij ter hoogte van de
Beekmanstraat om de oever op te hogen, te egaliseren en als gazongras te gebruiken, is daar een
voorbeeld van. Alle natuurwaarden zijn daarbij verloren gegaan, inclusief zeldzame en beschermde
soorten, zoals een grote populatie van de toen nog beschermde Spindotterbloem. Deze
onaangekondigde herinrichting was voor Stichting het Wantij en de auteur van dit schrijven
aanleiding om bij het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit een aanvraag te doen
voor een beschermde Natura2000-status (Goosen& Boesveld 2007). Ook werd bij de provincie een
aanvraag gedaan voor opname in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. In 2009 werd deze
aanvraag toegekend en kreeg het Wantij de status Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Gezien de
recente ingrepen en bedreigingen door planologie blijkt de status Provinciale Hoofdstructuur niet
gewichtig genoeg te zijn om de Wantijnatuur in het stedelijke gebied te beschermen. De overheid
dient daarom opnieuw te overwegen om het gehele Wantij de beschermde status Natura2000gebied te geven. Alleen dan kan de natuur van deze mooie, bijzondere en ecologisch zeer
waardevolle rivier passend beschermd worden.

Het Wantij is een rivier van uitzonderlijke schoonheid.
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Visie voor kwaliteitsimpulsen
Dupont/Chemours
Vanwege het lozen en uitstoten van milieuverontreinigende en kankerverwekkende stoffen vormt
chemiegigant Dupont, nu Chemours genoemd, al decennia een gevaar voor de gezondheid van mens
en natuur. Met name over de lozingen van zogenaamde PFAS, fluorkoolstofverbindingen, zoals genX
en PFOA is veel discussie. Gelet op de overheersende westenwinden ligt vooral Sliedrecht binnen de
invloedsfeer van gevaarlijke luchtvervuiling. Tijdens oostenwinden lopen ook mensen en natuur in
Dordrecht gevaar. Giftige stoffen komen via de lucht en de Beneden- en Boven-Merwede ook in het
ecosysteem van de Biesbosch terecht en kunnen zich opstapelen in planten en dieren. Vooral dieren
die hoog in de voedselketen staan lopen gezondheidsrisico’s.
Door onvolledige, onjuiste of zelfs géén informatieverstrekking over het gevaar van de stoffen door
het bedrijf hebben omwonenden lange tijd blootgestaan aan kankerverwekkende verontreinigingen.
Er was een gang naar de Raad van State voor nodig om de uitstoot van C8 te stoppen. Decennialang
hebben omwonende onwetend blootgestaan aan C8. De chemiegigant wil niet meewerken aan
verder onderzoek. Volgens de nieuwe normen moet het bedrijf de uitstoot van fluorstoffen zoals
PFAS sneller verminderen dan eerder afgesproken. De provincie wil 99% reductie in uitstoot
gerealiseerd zien in 2025 en niet pas in 2030.

Adviezen
1) Chemours hoort vanwege het gevaar voor volks- en natuurgezondheid niet thuis in een urbaan
gebied, naast een Natura2000-gebied en een waterwinbedrijf. Sluiten van de Dordtse afdeling van
het bedrijf en het naar een andere, veiligere locatie verplaatsen zou wenselijk zijn.
2) Onderzoek verrichten naar accumulatie van genoemde giftige stoffen in dieren die in de
Merwede-takken en de Biesbosch leven, zodat een beter beeld verkregen kan worden over de ernst
van de vervuilingen en het gevaar van bijvoorbeeld het consumeren van vis die gevangen is in de
Merwede-takken of de Biesbosch.
3) Uitstoten van PFAS op een veel kortere termijn reduceren. Hoe eerder hoe beter.

Dreigende luchten over de Zoetemelkse kil.
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Visie op Recreatie
Recreatie
De Wantijrivier biedt legio mogelijkheden voor recreatie. Wandelaars, fietsers, waterrecreanten,
sporters en vissers kunnen er volop aan hun trekken komen. Er zijn mooie, uitstekende uitlaat- en
losloopgebieden voor honden. Ook dagrecreatie langs het water is mogelijk. Veel mensen maken
daar tijdens mooie dagen ook gebruik van. Ook in het Nationale Park en de Merwelanden zijn veel
mogelijkheden voor recreatie. Natuurliefhebbers maar ook mensen die van picknicken, barbecueën,
dagrecreatie op ligweides en zwemmen houden kunnen uitstekend aan hun trekken komen. Er kan
‘een hapje en een drankje’ genuttigd worden bij het bezoekerscentrum, het restaurant De
Merwedelanden en het Stayokay Hostel, waar ook overnacht kan worden. Er is ook een Ecolodge.
Ook in het Nivon-huis langs het Wantij kunnen overnachtingen geregeld worden. Soms moeten
natuurliefhebbers moeite doen om het gebied te verkennen omdat sommige delen alleen over
water bereikbaar zijn. Vanuit het bezoekerscentrum De Merwelanden worden in het seizoen
dagelijks vaartochten georganiseerd. Er kan gewandeld worden op Griendmuseumpad (via
overzetveer), De Huiswaard, Polder Stededijk, Kort en Lang Ambacht en de Hengstpolder.

Het Griendmuseumpad met het bruggetje over de Oudemanskil.

Natuurdoelen in het gedrang door recreatie
Een nadeel van de toenemende recreatie in het Nationale Park is wel dat natuurdoelen in het
gedrang komen. Door de toenemende urbanisering op en om het Eiland van Dordrecht dreigt
recreatie een serieus probleem voor de rust in de natuur te worden. Tijdens zonnige, warme dagen
stroomt de Sliedrechtse Biesbosch letterlijk vol met waterrecreanten. Het is dan file-varen op het
Wantij en recreanten moeten dan op zoek naar een ligplaats. Aan de Paardenwei, de Hengstpolder
en aan het Moldiep zijn de beschikbare ligplaatsen dan al snel bezet. Door elders langs de oever en
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grienden ligplaatsen te zoeken vindt er op zulke dagen veel verstoring van broedvogels en
zoogdieren plaats. De Bruine kiekendief bijvoorbeeld komt al jaren niet meer tot broeden in het gors
van de Maria- en Otterpolder en de Huiswaard. Bevers zoeken steeds vaker een rust en verblijfplaats
in de grienden, in plaats van de beter geschikte oevers. Door het negeren van de ballenlijn door
kanoërs en sup’pers is de vraag of het broeden van de Visarend in de Huiswaard een succes wordt.
Het Katse Gat en de aanlegsteiger bij de Huiswaard zijn wel afgesloten, maar de mensen kunnen via
andere routes toch om de Huiswaard lopen. Staatsbosbeheer zal serieus na gaan moeten denken
over een aantal rustgebieden in het westelijke deel van de Biesbosch. Momenteel bezoeken jaarlijks
1.000.000 mensen de Sliedrechtse Biesbosch. Ongeveer de helft betreft waterrecreanten en de
andere helft landrecreanten. Nadeel van al die recreatie is ook dat er in toenemende mate mensen
zijn die veel te hard varen, vooral op het traject dat het Wantij heet. Helaas zijn er ook mensen die
hun afval in het water of op land deponeren. In de Merwelanden is het achterlaten van afval een
groot probleem, zo ook in het Wantijpark. De Merwelanden alleen al worden jaarlijks door een
kleine 500.000 landrecreanten bezocht. Helaas is het toezicht al vele jaren onvoldoende om
overtredingen te voorkomen en het ziet er voorlopig niet naar uit dat dit probleem gaat
verminderen. Recreatie is en blijft nodig en wenselijk, maar door de enorme toestroom van mensen
en bijkomende verstoring loopt deze wel uit de hand.

Adviezen
1) Verstandig recreatiebeleid in het Natura2000-gebied, gericht op behoud van rust en voorkoming
van verstoring door de toenemende recreatiedruk. 2) Niet meer faciliteiten voor recreatie in het
N2000-gebied. Beperk nieuwe recreatievoorzieningen tot de Merwelanden Er komt binnenkort een
groot gebied vrij op de heuvel van de voormalige stort de Derde Merwedehaven. 3) Meer toezicht op
snelheidsovertredingen. Ook na vijven surveilleren.

Het Wantij vanaf het Generaal Spoorpad. Zelfs in coronatijd is het filevaren op het Wantij. (Foto
Astrid Dees).
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Toename van dergelijke verstorende, onwenselijke en verboden recreatie op het Wantij valt te
verwachten als er niet vaker adequaat opgetreden wordt. Meer toezicht en ook na vijven is het
advies (Foto’s: Anonymus).
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Recreatie in de Biesbosch op een relatief rustige dag. Het Gat van de Slek

Voor de bouw van burchten zoeken Bevers steeds vaker rust in de grienden en wilgenstruwelen
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Algemene visie op Woningbouw
Woningbouw blijkt uit de hiervoor beschreven voorbeelden een serieuze bedreiging te zijn voor
natuurwaarden en natuurfuncties in de Wantijzone. De bouw van huizen heeft veroorzaakt dat het
mondingsgebied van deze rivier een knelpunt voor migratie van flora- en faunasoorten is geworden.
Tal van natuurwaarden en natuurfuncties zijn opgeofferd ten bate van woningbouw en
stadsvernieuwing zonder enige compensatie van verloren gegane natuur. Wijken als Plan Tij zijn door
de extra waterrecreatie (iedere huis heeft een steiger met een boot) een extra belasting voor de rust
in de Biesbosch en leidt tot toenemende verstoring. Ook al krijg het water meer ruimte bij dergelijke
tij-projecten is er dus geen sprake van win-winsituaties. Plannen om het gebied tussen Jeugddorp tot
en met het volkstuinencomplex om te vormen tot een tij-woonwijk zal ten koste gaan van de natuur
en natuurwaarden aldaar. Het bebouwen van het braakliggende gebied aan de Baden Powelllaan
geeft geen verlies aan natuur. Deze locatie inrichten voor tij-woningbouw valt eenvoudiger te
verdedigen, al zal het wel meer waterrecreatie opleveren. Het bebouwen van het parkje bij de
Merwelanden keuren we ten stelligste af. Vanwege de stort van gif in het verleden is het ook de
vraag of dit juridisch gezien wel mag. Het parkje heeft een belangrijke, sociale en ecologische functie
in de Wantijzone en is een groene oase met tal van recreatieve functies. Het wordt veelvuldig
gebruikt door wijkbewoners en bewoners van verzorgingstehuis De Merwelanden en bezoekers die
met hun ouders een ‘luchtje scheppen’ in het parkje.

Adviezen.
1) geen woningbouw in de oeverlanden van het Wantij. Genoeg is genoeg en te veel is schadelijk. 2)
geen extra recreatiemogelijkheden omdat deze tot meer verstoring van de Wantijnatuur zullen
leiden.

Het Wantij ter hoogte van het parkje bij het verzorgingstehuis De Merwelanden
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Keuzelocaties voor kwaliteitsimpulsen in de monding van het Wantij.

De monding van het Wantij
De Werven
De oever van het Wantij vanaf Stadswerven, ten westen van de Werf van Schouten richting de
punt (1). Behoud van de nog geschikte oevers en verbetering van de oevers en waterbodems.
Ook al oogt de oever met steenstort rommelig, er hebben zich hoge natuurwaarden gevestigd. In de
oeverruigte groeien tal van bijzondere florasoorten die kenmerkend zijn voor het rivieren- en
zoetwatergetijdengebied. Het Hopwarkruid heeft in de Wantijzone hier de omvangrijkste
groeiplaatsen. De oever is van groot belang als schuilplaats, leefgebied en stapsteen voor dieren. Het
begintraject van het Wantij is het belangrijkste leefgebied van de Rivierrombout in het stroomgebied
van deze rivier. De structuur- en soortenrijke ruigtezomen in de oever bieden goede uitsluip- en
schuilgelegenheid voor deze soort. Voor tal van insecten zijn de oeverruigten een belangrijke
voedselbron. De ondiepe waterbodem in de vooroever is van belang voor tal van soorten vissen,
waterinsecten en waterslakken, waaronder beschermde, bedreigde, zeldzame en RodeLijst soorten.
Op de met riet, rivier- en getijdekruiden begroeide punt ligt de belangrijkste groeiplaats van de
zeldzame Spindotterbloem in het mondingsgebied van het Wantij.
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De Rivierrombout, een door de Habitatrichtlijn strikt beschermde libellensoort die in de monding van
het Wantij leeft. Het is een kwaliteitsindicator. Daar waar de soort leeft is de rivier geschikt voor een
hele reeks soorten kritische ongewervelden van traag stromende rivieren. In rapporten van het NWC
en andere bureaus wordt verondersteld dat de Rivierrombout zich uitbreidt. Al langer zijn er signalen
dat dit juist niet het geval is. Uit monitoring van een populatie in de Nieuwe Merwede blijkt dat de
soort ten opzichte van 2000 zeer sterk is afgenomen. Van de eens omvangrijke populatie is vrijwel
niets over. Dit heeft mogelijk te maken met de zeer sterke uitbreiding van vier Ponto-Kaspische
grondelsoorten die in de Biesbosch al vele jaren talrijk zijn en op veel plekken een plaag vormen. Het
is dus raadzaam om de populatie Rivierrombouten in het mondingsgebied van het Wantij te
behouden. Overigens is het niet mogelijk om het verlies van de populatie in de monding van het
Wantij elders in de Wantijrivier te compenseren. De geomorfologie en daardoor de habitat in de
monding van het Wantij is immers anders dan in de verdere loop van de rivier. De bodem van de
monding bevat veel zand, terwijl stroomopwaarts de bodem overwegend slikkig is. De Rivierrombout
is gebonden aan de zandige bodems in de monding. Als daar de populatie verdwijnt, is vrijwel de
gehele populatie voor de Wantijrivier verloren.

Adviezen
1) De noordoever van het Wantij richting de punt dient zoveel mogelijk in de huidige staat te blijven.
2) Verspreide opslag van bomen dient getolereerd te worden. Gekozen kan worden om de bomen
periodiek, bijvoorbeeld eens in de drie jaar terug te snoeien. 3) De vrij brede zoom met fluviatiele en
getijderuigten behouden en verbreden. 4) Op plekken met ‘lelijke steenstort’ kan eventueel meer
wenselijkere steenstort toegevoegd worden. Dit dient wel gefaseerd te gebeuren rekening houdend
met de bestaande natuurwaarden. 5) Verspreid, met name op diepere plekken in het westelijke deel,
kan de kwaliteit van de waterbodem geoptimaliseerd worden voor de gemeenschap van de
Rivierrombout. Dit kan door gefaseerd in tijd en ruimte rivierzand toe te voegen, dit kan bijvoorbeeld
door het zand in ruggen af te zetten en het door de stroming van het water te laten verspreiden,
zodat dit geleidelijk gebeurt. Waterdieren kunnen zodoende op de suppletie anticiperen. Door
verspreid plaatselijk stenen of grind te storten kan de diversiteit in onderwaterhabitats vergroot
worden, wat ten gunste komt van de biodiversiteit. 6) Ook door het verspreid plaatsen van
zinkstukken gemaakt van wilgentenen kan de biodiversiteit vergroot worden. Het tegenwoordig
algemene Bronmos, maar ook andere ondergedoken soorten mos en diverse wieren kunnen zich
hierop vestigen. De takken en mossen bieden paaigelegenheid voor vissen en schuilplaats voor
onderwatermacrofauna, waaronder de larven van Weidebeekjuffer en Blauwe breedscheenjuffer. De
open zandige onderwatervlakten blijven geschikt voor de Rivier- en Beekrombout en Eeltslak. 7) Ook
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kan gekozen worden voor brede, parallelle vooroevers voor natuurontwikkeling. In de luwte van de
vooroever kan zand sedimenteren.
8) Spindotter die tot voor kort nog beschermd was, is een waardevolle soort om te behouden.
Aangeraden wordt om de punt te laten zoals die is of van de punt een natuureiland te maken.
Daardoor kunnen natuurwaarden en natuurfuncties behouden worden zodat er geen verstoring van
fauna plaats kan vinden. De punt wordt door de bewoners van de Stadswerven in toenemende mate
gebruikt om te vissen op Snoekbaars. Het is de meest westelijke stapsteen voor dieren op de
Stadswerven. Met de toenemende bebouwing zal het bezoek van mensen evenredig toenemen.

In de noordoever van het Wantij zijn grote groeiplaatsen van het Hopwarkruid aangetroffen.

De noordoever van het Wantij in het mondingsgebied en de groene punt van Stadswerven.
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De Landtong (2)
De Landtong met begroeiing van populieren, kruiden- en grasruigten is ondanks de bouwdrift van de
gemeente Dordrecht nog altijd een overgebleven oase van rust voor vogels en zoogdieren. Het heeft
vanwege de ligging en de rust een belangrijke ecologische functie als stapsteen en schuilplaats voor
flora- en faunasoorten. Het is een rust- en foerageergebied en broedplaats van de IJsvogel. De
landtong wordt geregeld bezocht door Groene en Bonte specht en vogels als Buizerd, Ransuil, Putter
en Kneu. De Bonte specht is er in het verleden als broedvogel vastgesteld. De landtong heeft een
soortenrijke flora met voor het rivieren- en zoetwatergetijdengebied kenmerkende soorten. De
oevers zijn als geschikt leefgebied voor de Rivierrombout beoordeeld.

O=ongeschikt. On=Ongunstig. Ma=matig geschikt. Gu= is gunstig. (Bron: Bureau Vertigo/Stichting Het Wantij)
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O=ongeschikt. On=Ongunstig. Ma=matig geschikt. Gu= is gunstig (Bron: Bureau Vertigo/Stichting Het Wantij)

Adviezen
1) Door de landtong niet te bebouwen en door deze om vormen tot een eiland kan er een
toevluchtsgebied voor allerlei vogels en dieren gefaciliteerd worden. 2) Door over een traject
steilwandjes te behouden en te creëren kan broedgebied voor de IJsvogel behouden worden. 3) De
waterbodem aan de Wantijzijde kan ondieper gemaakt worden met zand. Ook hier dient dat het
ontdiepen gefaseerd en verspreid te gebeuren zoals in eerdergenoemde voorbeelden. 4) Overwogen
kan worden om in plaats van de metalen wand een natuurlijke oever met flauwer talud aan te
leggen. 5) Het plaatsen van enkele zinkstukken van wilgentenen biedt mogelijkheden voor allerlei
soorten macrofauna. Het verhoogt de biodiversiteit. 6) Het eiland zelf verder inrichten voor spontane
natuurontwikkeling. 7) In de bomen kunnen nestkasten en verblijfkasten voor vleermuizen en andere
zoogdieren opgehangen worden.
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De landtong tegenover Villa Augustus is een nog overgebleven oase voor flora- en faunasoorten in de
monding van het Wantij en een stapsteen voor dieren.

Insteekhaven aan het Wantij, zuidelijke insteekhaven (3)
Tijdens de inventarisatie van flora en fauna in 2019 bleek de haven belangrijke natuurwaarden te
herbergen zoals een kleine populatie Breedscheenjuffers en een forse populatie Weidebeekjuffers. In
de noordoever die begroeid is met rivier- en getijdenruigten met bijzondere soorten zoals,
Spindotterbloem, Moerasmelkdistel, Witte veldkers en Moeraskruiskruid, zijn meerdere slakken van
de Rode lijst aangetroffen, waaronder de Getijdeslak, Dikke korfslak en Oeverloofslak (Boesveld
2019). Bevers vinden er schuil- en foerageer gelegenheid in de bloemrijke ruigte en de
Bosbraamstruwelen. Vlinders zoals Zwartsprietdikkopje, Icarusblauwtje, Oranje lucerne- en
Distelvlinder vinden er hun nectarplanten. De met planten begroeide drijvende steigers (zie foto)
werden gebruikt als broedplaats door diverse soorten watervogels en als vispost door de IJsvogel en
Visdief. Geconstateerd is dat de haven ook een belangrijke verblijf- en opgroeihabitat is voor vissen.
Helaas is de lange, drijvende steiger in maart 2020 verwijderd. In de oever is de soortenrijke ruigte
teruggedrongen tot dicht aan de haven door deze te klepelen(zie Bijlage 2).

Adviezen
1) Het behouden van een brede zone oever- en getijde ruigte. 2) Het her-plaatsen van een drijvende
steiger met beplanting in de vooroever. 3) Op zijn minst een deel van de haven behouden voor
natuurontwikkeling door in de haven een oppervlak rietland en getijdenmoeras aan te leggen. 4)
Wilgentenen zinkstukken kunnen schuilplaats bieden aan de larven van Weidebeekjuffer en Blauwe
breedscheenjuffer.
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De zuidelijke insteekhaven nog in intacte staat van natuur. De oeverruigte met boomopslag is
inmiddels geklepeld en de drijvende steiger voor de landtong weggehaald. Waar in sommige
gemeentes ecologische steigers geplaats worden zoals in Rotterdam haalt de Gemeente Dordrecht ze
weg.
De scheepshellingen (4)
De scheepshellingen hebben zich ontwikkeld tot zeer soortenrijke en waardevolle natuur. Er groeien
uitzonderlijk veel soorten planten van zowel droge als natte standplaatsen zoals, Witte waterkers,
Stijf havikskruid, Plat beemdgras, Zacht vetkruid, Muurleeuwenbek, Madelieffijnstraal. Ook is er een
gezamenlijk voorkomen van Fraai haarmos, Gevorkt heidestaartje, Rafelig, Smal en Kopjesbekermos
wat uniek is op het Eiland van Dordrecht. Het gebied wordt geregeld bezocht door de Bever en de
IJsvogel. Het was in 2019 broedgebied van Oeverzwaluw, Keu, Putter, Kleine plevier en Zwarte
roodstaart en leefgebied van Konijn en Grote sabelsprinkhaan. Er zijn veel Zwartsprietdikkopjes,
Icarus blauwtjes en Oranje luzernevlinders waargenomen en er is zelfs een Koninginnenpage gezien.
Er zijn ook uitsluipingen van Rivierrombout geconstateerd. Kortom de scheepshellingen hebben zich
ontwikkeld tot een gevarieerd, soortenrijk en zeer waardevol natuurgebiedje. De vraag is wat zal er
overblijven van al deze natuurwaarden na de bouwwerkzaamheden en de herinrichting van het
natuurgebiedje de scheepshellingen.

Adviezen
1) Behoud van zo veel mogelijk bestaande natuurwaarden, zoals de diverse typen ruigten van zowel
natte als drogere standplaatsen door deze niet jaarlijks maaien en tijdens te maaien delen overlaten,
zodat insecten daar hun eieren in kunnen afzetten. 2) Behoud van de diverse soorten bomen en
struiken die zich op natuurlijke wijze gevestigd hebben. 3) Behoud van muurplanten. 4) Alle of een
aantal van de nissen in de scheepshellingen, inrichten als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Deze
dicht metselen en voorzien van een invliegopening.
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De scheepshellingen kennen een gevarieerde flora en fauna met soorten van droge- (boven) en natte
standplaatsen (beneden).
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De noordelijke insteekhaven (5)
De noordelijke insteekhaven is het belangrijkste habitat van de Rivierrombout. Hier zijn tijdens
enkele gerichte bezoeken de hoogste dichtheden van deze soort aangetroffen. Mogelijk leeft hier
ook de Beekrombout. Ook de Weidebeekjuffer en de Blauwe breedscheenjuffer zijn hier
waargenomen. De haven ligt indirect aan het Wantij en de imago’s van deze libellen kunnen zich
eenvoudig naar het Wantij verplaatsen. De zuidelijke insteekhaven is slechts enkele tientallen meters
van de noordelijke insteekhaven verwijderd. De haven is vanwege de aanwezigheid van
groeiplaatsen van Schedefonteinkruid en andere waterplanten een belangrijke paai- en
opgroeihabitat voor vissen. De oevers kennen een soortenrijke flora met tal van bijzondere soorten.
Hier zijn onder meer Aardaker, Sofiekruid, Schijnraket en Bleke morgenster waargenomen. In de
brede rietzoom broeden riet- en watervogels. In de haven is ook de zeldzame Platte zwanenmossel
aangetroffen een RodeLijst soort en een soort van de Leefgebieden Benadering. Er zijn plannen om
de haven te dempen en het gebied te bebouwen.

De noordelijke insteekhaven.
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Het zandstrandje langs de noordelijke insteekhaven. Hier zijn de grootste dichtheden van de
Rivierrombout aangetroffen.
Advies
Behoud van de haven, het zandstrand, de groene oevers en de rietbegroeiing en verdere
natuurontwikkeling toestaan. Door de haven te dempen gaat een belangrijke habitat van vissen,
Rivierrombout en andere rivierlibellen, Platte zwanenmossel, Eeltslak en tal van soorten waterdieren
verloren.

De Maasstraat (6)
Bij de aanleg van de wijk en de sloop van gebouwen en herinrichting van het wervengebied zijn
boomrijen en boomgroepen gekapt. Ook hier is sprake van verstening en verarming van groen. Het
gras in de berm wordt intensief gemaaid. Hier groeiden bijzondere soorten als Knolvossenstaart,
Grote hardvrucht en Kroonkruid. De Lucernevegetatie en de vele andere kruiden waren een
belangrijke voedselbron voor vlinders, bijen, zweefvliegen en andere insecten. In de berm zijn in
2019, toen deze nog extensief beheerd werd, bijzondere slakkensoorten als Kleine- en Grote
kartuizerslak aangetroffen. (zie ook info berm haven).

Adviezen
1) Herbeplant de Maasstraat en de Leefwerf met bomen en stuiken. 2) Beheer de berm extensief
maai hem niet jaarlijks geheel.
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Stadswerven algemeen (7)
Door de inrichtingen en bebouwing zijn allerlei zandige- en kleiige habitats met honderden flora- en
fauna soorten verloren gegaan zonder enige compensatie van natuurwaarden. Door de aanstaande
inrichtingen van het gebied zullen nog meer natuurwaarden verloren gaan. Het gebied dreigt vrijwel
geheel te verstenen.

Adviezen
1) Vanwege de bijzondere ligging van Stadswerven in het mondingsgebied van de Wantijrivier is het
gebied van buitengewoon belang als stapsteen voor dieren. Belangrijk is daarom dat er een groene
inrichting komt met bomenrijen, bos- en kruidenplantsoenen.
2) Ecoveer
Een idee is omvangrijke, drijvende boot-achtige objecten die begroeid zijn met struiken (wilgen),
Riet en andere moerasplanten in het mondingsgebied te plaatsen waar dieren vanuit het water op en
af kunnen. De gedachte is om deze drijvende eco-vaartuigen zowel langs de Sofiapolder bij
Zwijndrecht als langs de oever van het Wantij, (de scheepswerven en/of het Energie-terrein) af te
meren. Door deze verplaatsbare drijvende eco-boten één of enkele keren per jaar, per gebied te
wisselen kunnen dieren en planten geholpen worden met migreren van en naar de Biesbosch.

Schaerweide en Energieterrein

Op de oude luchtfoto is goed te hoe het natuurgebiedje Schaerweide bij het KV-station er uitzag. De
bomenrij liep door tot de locatie waar nu de hotelboot ligt.
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Oever Schaerweide (8)
De waterbodem in de oeverzone van Schaerweide, Villa Augustus en het Energieterrein is vanaf de
overgebleven bomenrij op Schaerweide richting het westen verdiept. Bomen en oeverruigte zijn
verwijderd en de oever is opnieuw beschoeid. Behalve dat daarmee belangrijke natuurwaarden zijn
verstoord en verdwenen, zijn ook de functies als leefgebied, schuilplaats en stapsteen (migratie) voor
planten en dieren verloren gegaan of ernstig aangetast. Het verdiepen van de bodem door
vergraving is een ongunstige maatregelen voor onder meer de door de Habitatrichtlijn beschermde
Rivierrombout, de internationaal bedreigde Getijdeslak en tal van andere waterdieren waarmee deze
gidssoorten samenleven. Dat de gemeenschap van de Rivierrombout en de gemeenschap van de
Getijdeslak samenleefden was nog niet bekend in Nederland en Europa!

Adviezen
1) Aangeraden wordt om de oever ecologisch in te richten waarbij verspreide boomopslag
getolereerd wordt en vestiging van kruiden met soorten als Moeraskruiskruid, Kattenstaart, Grote
engelwortel, Spindotterbloem en Hopwarkruid mogelijk is. Zulke oeverruigten zijn geschikte
uitsluiphabitats voor de larven van de Rivierrombout.
2) Het nu intensief beheerde gazongras in de oever van het Wantij en het Vlij achter Villa Augustus
laten verruigen tot ecologische waardevolle rivier- en zoetwatergetijdenruigten.
3) De waterbodem gefaseerd ontdiepen door overdacht, gefaseerd en verspreid in ruimte en tijd
zandsuppleties toe te passen en deze geleidelijk door de waterstroming te laten verspreiden. Zo kan
het nu ernstig beschadigde habitat van de gemeenschap van de Rivierrombout en de gemeenschap
van de Getijdeslak hersteld worden. Verspreid en in beperkte mate aanbrengen van steenstort en/of
het af laten zinken van enkele wilgentenenmatten (zinkstukken) is goed voor vestiging van fluviatiele
mossen als Gewoon bronmos, veder- en kribbenmossen, waartussen Weidebeekjuffer, Blauwe
breedscheenjuffer en tal van andere waterdieren tussen kunnen schuilen en leven.
4) Aanleggen van natuureilandjes in de vooroever ter compensatie van verloren gegane
natuurwaarden. Ook kan gekozen worden voor een parallelle natuuroever.
5) De overgebleven bomenrij heeft een ruimtelijke samenhang met parkje aan de Badweg, het
Wantijpark en de Biesbosch. Het kappen van bomen zal ten koste gaan van ecologische waarden en
functies en is ongunstig voor dieren die van en naar de Biesbosch migreren. Belangrijk is daarom om
de bomenrij te behouden. Het overgebleven graslandje heeft een soortenrijke flora met meerdere
bijzondere soorten zoals Blauw walstro, Gewone vogelmelk en Aloëmos . Het graslandje dient
behouden en extensief beheerd te worden. Hier geen paden aanleggen.
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Rechts Schaerweide en links de landtong. Hier is de entree nog gedeeltelijk groen. Advies is de
bomenrij te behouden, en groeneilandjes of een parallelle ecologische oever aan te leggen.

Het graslandje op Schaerweide kleurt in het voorjaar geel van de Knolboterbloemen. Blauw walstro,
Gewone vogelmelk, Geel walstro, Gekromd vedermos, Klein gezoomd vedermos en Gewoon aloëmos
zijn aansprekende plantensoorten die er voorkomen. In oever en het grasland leven tal van
bijzondere slakken-soorten, waaronder het ondergronds levende Blindslakje, Grote clausilia en de
Rode lijst-soorten Dwergkorfslak en Genaveld tonnetje.
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Energie- terrein (9)
Het energieterrein is door de bebouwing en het plaveisel vrijwel geheel versteend. De betonnen
trappen aan het water zijn ongeschikt voor flora en fauna.

Adviezen
1) Door het aanleggen van (bos)plantsoenen en/of kruidenperken en het verspreid planten van meer
bomen kan de verstening onderbroken worden, waarna het terrein meer kansen biedt voor wilde
planten en dieren. 2) De parkeergarage kan voorzien worden van een rek voor klimplanten.
Dergelijke groene wanden worden vaak door mussen gebruikt als slaapplaats. Behalve meer kansen
voor flora en fauna geeft de vergroening ook wenselijke verkoeling in een steeds warmer worden
klimaat. 3) Op de betonnen trappen kunnen vaste bloembakken geplaats worden.

Zwartbekgrondel in paaikleed. Deze invasieve exoot is algemeen in de monding van het Wantij
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Geadviseerd wordt om betonnen bloembakken op de lange trappen te plaatsen.

Tussen wal en schip. De Lange Wantijkade (10)

Langs de Lange Wantijkade ligt tussen meerpalen en de wal van de Wantijkade een brede, loze
ruimte. De steile stenen oever in combinatie met grote stalen vrachtschepen, geeft de het gebied
een koude en saaie sfeer.
Advies
Door tussen wal en schip drijvende steigers met watergebonden vegetatie te plaatsen kan de kille
saaiheid weggenomen worden. De ecologische, drijvende steigers bieden leef- en schuilgebied voor
vissen en broedgebied voor watervogels. Daarnaast is moerassige vegetatie een geschikt habitat voor
insecten en andere fauna. Het plaatsen van drijvende natuur vergroot de biodiversiteit en geeft een
groene opvulling van een loze ruimte.
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Tussen wal en schip, een saaie en kille plek in de monding van het Wantij. Drijvende ecologische
steigers kunnen de saaiheid wegnemen. Een win-win situatie.
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Verlies van samenhang van natuurlijke habitats in het mondingsgebied van het Wantij
Door de eerder genoemde bebouwingen en ingrepen is de ruimtelijke samenhang van habitats van
bomen, struiken en ruigtevegetaties plaatselijk verdwenen of ernstig beschadigd. Vanaf de Biesbosch
was deze samenhang van vegetaties tot op de nog groene punt op de Stadswerven gunstig. Op
oudere foto’s is dit goed te zien. Door bebouwing en verwijdering van bomen en getijdenruigten zijn
er hiaten in ontstaan. Op het moment is er nog een redelijke ruimtelijke samenhang van natuurlijk
habitat vanaf Schaerweide richting het schiereiland aan de insteekhaven langs het Wantij. Volgens de
gemeentelijke planologie zal de overgebleven bomenrij op Schaerweide gekapt worden. Het
schiereiland zal bebouwd worden en de oevers richting de punt opnieuw beschoeid waardoor de
ruimtelijke samenhang van vegetaties verdwijnt. Bekend is dat goede ruimtelijke samenhang van
geschikt habitat van essentieel belang is voor verspreiding van veel fauna soorten.
De bomenrij op Schaerweide, het Schiereiland en de kruidenruigten in de oevers vormen onderdeel
van de ecologische Wantijzone. Er is nog steeds sprake van goede ruimtelijke samenhang van habitat
via het parkje aan de Badweg en de rest van de Wantijoever richting het Nationale Park De
Biesbosch. Op de luchtfoto is goed de ruimtelijke samenhang van de bomenrij in het parkje aan de
Badweg richting het Wantijpark en de Biesbosch te zien.

Advies
Behoud en herstel de ruimtelijke samenhang van habitat van bomenrijen en oeverruigten.

Vanuit de lucht is de ruimtelijke verbinding van habitat tussen het parkje aan de Badweg en de oever
van Schaerweide goed zichtbaar. Vanaf de oever bij Schaerweide konden dieren oversteken naar het
natuurschiereiland.
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Het Wantij vanaf de Prins Hendrikbrug tot aan het Nationaal Park De
Biesbosch

Keuzelocaties voor kwaliteitsimpulsen in het stroomgebied van het Wantij tussen de Prins
Hendrikbrug en het Nationale Park.

De oever van het Wantij aan de Beekmanstraat. Door het Verkadepad weg te halen en
getijdenruigten te tolereren waar nu het gras intensief gemaaid wordt kan de oever grotendeels in
zijn oude glorie hersteld worden.

Oever Beekmanstraat en Maasstraat (1)
Na het geheel kaal maken en ophogen met grond van de ecologische oever van het Wantij aan de
Beekmanstraat is dankzij aanhoudende protesten tegen de onaangekondigde ingreep van bewoners
en andere natuurliefhebbers de oever weer gedeeltelijk in oude glorie hersteld. Helaas wordt een vrij
groot deel van de oever jaarlijks intensief gemaaid. De oever aan de Maasstraat wordt intensief
gemaaid en de beschoeiing van basaltblokken wordt tegenwoordig regelmatig geschoond van
ruigtekruidenbegroeiing en vervolgens machinaal geborsteld.
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Adviezen
1) Natuurontwikkeling zijn gang laten gaan door een kleiner oppervlak te maaien. Het smalle
aangelegde Verkadepad weghalen om meer ruimte te maken voor ecologisch waardevolle rivier- en
getijden-ruigten, waarin diverse soorten rietvogels kunnen broeden en watergebonden zoogdieren,
zoals de Bever, Bunzing en Waterspitsmuis kunnen schuilen. Plaatselijk de oever verlagen voor flora
en fauna van zoetwatergetijden zoals Spindotterbloem, Bittere veldkers en Getijdeslak. Zo kan de
oever in zijn oude staat hersteld worden. 2) Alleen een zone langs het wandelpad maaien voor
hondenbezitters. 3) In de Wantijoever langs de Maasstraat de groenzone ten noorden van het
wandelpad laten verruiging door ruigtekruiden te tolereren. De vegetatie tussen de basaltblokken
oever niet meer jaarlijks verwijderen en niet meer met een borstelmachine behandelen. 4) Beheer
de vegetatie door selectief en gefaseerd bomen en struiken te snoeien. Een bosplantsoen in het
grasveld is aan te bevelen. Het grasveld deels extensiever beheren is ook een optie. 5) De Wantij
oever zeer extensief of niet beheren (nietsdoenbeheer) zoals langs het Generaal Spoorpad het geval
is, is de meest gunstige kwaliteitsimpuls voor natuurontwikkeling van getijdenatuur langs de Maasen Beekmanstraat.

Zicht op het Wantijpark vanaf de oever aan de Beekmanstraat.
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Het Wantijpark (2)
Omdat de bodem van het park daalt zijn er bij de gemeente Dordrecht plannen om er een
getijdepark aan te leggen met meerdere, verspreide woningen. Het Wantij heeft met zijn gevarieerde
bomen- en heesterbeplanting, kruiden- en grasvelden belangrijke natuurwaarden en een brede
recreatieve functie.

Adviezen
1) Behoud van het Wantijpark in zijn huidige hoedanigheid. 2) Eventueel overtollig water
wegpompen of lage delen geleidelijk, en gefaseerd in ruimte en tijd ophogen met grond.

Dordtwijkzone, Jeugddorp, voetbalvelden en volkstuinen (3)
Er zijn gemeentelijke ideeën om ook hier een Getijde-woonwijk à la Plan Tij te realiseren. Het groene
gebied met zijn bosschages (ring)sloten en vijver is waardevol voor tal van dieren en planten. Verder
heeft het een bijzondere, gevarieerde en belangrijke recreatieve en sociale functie.
De sloten kennen een gevarieerde plantenbegroeiing en zijn belangrijk voor allerlei waterdieren.
Bijzonder is de Waterviolier en een kleine populatie Azuur-waterjuffers, een libellensoort soort die
zeldzaam is op het Eiland van Dordrecht en in de Biesbosch. Bosuil, Ransuil, Sperwer en Buizerd
zoeken hier hun voedsel en/of broeden er. De Kleine modderkruiper die er leeft is een soort van de
Habitatrichtlijn.

Advies
Het gebied behouden zoals het nu is. Door nog meer getijdewoonwijken zal de waterrecreatie nog
verder toe nemen. Die is tijdens mooie dagen nu al buitensporig en geeft veel verstoring en een
toename van zwerfvuil in het Wantijgebied en de Biesbosch.

Getijdenpark Baden Powelllaan (4)
Er zijn gemeentelijke plannen om het ook hier een getijde woonwijk à la Plan Tij te verwezenlijken.
Het scholencomplex is afgebroken en de grond ligt braak.
Advies
Liefst een gewone woonwijk bouwen, omdat een getijdenwoonwijk tot meer waterrecreatie en dus
tot nog meer recreatiedruk en verstoring van dieren in de Wantijzone en de Biesbosch leidt.

68

Het jarenlang verwerken van gesnoeide takken in de greppels heeft tot een achteruitgang van ruim
90% van de Spindotterbloem geleid in het griendje langs het Generaal Spoorpad. In de loop van de
jaren is de griend verdroogd en verruigd.

Griendje aan het Generaal Spoorpad in het voorjaar.
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Griendje aan het Generaal Spoorpad (5)
Het griendje is door het verwerken van gesnoeide takken in de greppels door de jaren heen
aanzienlijk verdroogd. Op advies is het verwerken van de takken in de greppels geruime tijd geleden
gestopt. Vroeger was het griendje belangrijk voor flora- en fauna van zoetwatergetijden. Al langere
tijd neemt de kwaliteit af. Vroeger kleurde het griend in het voorjaar geel van de Spindotterbloemen.
Van de eens zo grote populatie zijn verspreid groeiende exemplaren overgebleven die alleen op de
natste plekken groeien. Het is leefgebied van de Oeverloofslak en vermoedelijk ook van de
Getijdeslak. Het is een belangrijk gebiedje voor allerlei zangvogels.

Adviezen
1) Gefaseerd in ruimte en tijd uitgraven van de greppels, zodat de griend geschikter wordt voor
kenmerkende zoetwatergetijdensoorten zoals de Spindotterbloem en de Getijdeslak en voor een
kenmerkende riviersoort als Bittere veldkers. 2) De grond kan in de oeverwal langs het Wantij
verwerkt worden. Met de heer Frans Willemse van de gemeente Dordrecht heeft vorig jaar overleg
plaatsgevonden over de wijze van herstel van getijdenatuur. Er moet nog een plan van aanpak
opgesteld worden.

Generaal Spoorpad en omgeving algemeen (5b)

Verwerking van stammen en takken in de oever faciliteert de groei van Bosbraam.

70

Dumpen van takken.
Door na de snoei van bomen de takken en stammen in de oever te verwerken verstikt de vegetatie.
Een ander gevolg is dat een snelgroeiende woekeraar als Bosbraam gefaciliteerd wordt. Een groot
deel van de voorheen gevarieerde oevervegetatie is inmiddels overwoekerd geraakt. Op zich heeft
Bosbraam ook zijn nut, vooral voor struweelvogels, maar bij sterke uitbreiding wordt de vegetatie
eenduidig, saai en ecologisch minder waardevol. Takken-rillen zijn op zich nuttig, maar in
oeverruigten zoals aan het Wantij langs het Generaal Spoorpad niet echt nodig.

Advies
Voer na de snoei het hout deels of geheel af, waardoor de ontwikkeling van Bosbraam beperkt blijft.

Op de plekken waar vorig jaar takken en stammen in de oever verwerkt zijn, groeit nu vrijwel
uitsluitend Bosbraam.
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Werken met rattengif
In de straten grenzend aan het Generaal Spoorpad, maar ook elders wordt nog steeds gif gebruikt
voor de rattenbestrijding, zoals in de kruipruimtes. In de wijk jagen allerlei soorten zoogdieren en
roofvogels, zoals marters, Egels, Vossen, Buizerds, Bos- en Ransuilen. Deze vogels en dieren lopen
grote kans dat, wanneer ze vergiftigde ratten of muizen vangen en opeten, sterven. Opmerkelijk is
dat dat paartjes Bosuilen die in het parkje bij de Merwelanden en het wilgenbos bij de haven
Westergoot een territorium hadden, plots verdwenen zijn. Het vermoeden bestaat dat ze door het
eten van vergiftigde ratten of muizen omgekomen zijn.

Advies
Alleen werken met klemmen in zogenaamde voeder-lokkisten, of nog beter met livetraps en de
ratten uit zetten in de Biesbosch. Zodra er alleen met klemmen of livetraps gewerkt wordt kunnen
verspreid enkele bosuilenkasten opgehangen worden in de parken, zodat er natuurlijke regulatie van
de ratten populatie plaats kan vinden. Ratten zullen overigens altijd in de wijk blijven. De
vrijgekomen territoria worden overgenomen door nieuwe dieren. Het werken met gif is echt uit den
boze, vooral omdat er alternatieven zijn.

Het Wantij in het stedelijke gebied ter hoogte van de Kleine Rug (rechts)en Stadspolders (links)

De Kleine Rug (6)
Ter hoogte van spaarbekken De Kleine Rug ligt een lange, vrij smalle natuurstrook met wilgenbos en
een door het NIVON in cultuur gehouden wilgengriendje. Er staat een oude stenen loswal die een
belemmering is voor dieren om uit het water de komen.

Advies
Verwijder de oude loswal, verlaag en verbreed de oever, zodat dieren uit het water kunnen en de
griendbodem tijdens hoge tijen weer overspoeld kan raken. Aldus worden ook gunstigere
randvoorwaarden geschapen voor allerlei flora- en faunasoorten.
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Brug over het Wantij bij De Kleine Rug.

Spaarbekken De Grote Rug ligt aan de rand van het stedelijk gebied. Hier begint de Biesbosch.
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Spaarbekken De Grote Rug (7)
Er ligt een plan om in spaarbekken De Grote rug een woonwijk te bouwen. Een treinstation moet de
verbindingen met de stad verzorgen en tevens het bezoekerscentrum bereikbaar maken voor
recreanten die de Biesbosch willen bezoeken. Daartoe zal De Kleine Rug (deels) vergraven worden,
om zo De Grote rug in verbinding te brengen met het Wantij. Het spaarbekken is op het Eiland van
Dordrecht een belangrijke verblijfplaats voor watervogels en een slaapplaats voor meeuwen. ’s
Avonds kunnen er tot enkele duizenden meeuwen neerstrijken (telgegevens SBB). Er rusten geregeld
ook vrij grote aantallen Smienten. Behalve veel gewone soorten vogels worden er jaarlijks onder
meer ook Grote zaagbekken, Nonnetjes, Slobeenden, Dodaarsjes, Zwartkopmeeuwen, Zwarte sterns
en Dwergmeeuwen gezien.

Adviezen
1) Behoud het gebied als foerageer en rustgebied voor vogels. 2) Leg geen drijvende woonwijk aan
en ook geen treinstation. De huidige recreatiedruk op de Sliedrechtse Biesbosch is al verstikkend,
waardoor verstoringsgevoelige vogels op veel plaatsen niet meer tot broeden komen. Nog meer
bebouwing zal tot nog meer land en waterrecreatie in de Biesbosch leiden. Overigens zou de wijk
onder de rook van de HVC en Dupont komen te liggen. De verbrandingsovens van HVC veroorzaken
stankoverlast en Dupont en Chemours zorgen voor luchtvervuiling.
3) Voeg het gebied toe aan de Sliedrechtse Biesbosch, leg er eilanden en kreken aan waardevolle
ruigten en wilgenvoedbossen- en struwelen kunnen ontwikkelen. 4) Sta in een deel recreatie toe
zodat de recreatiedruk op de Sliedrechtse Biesbosch vermindert. 5) Richt ook een deel als rustgebied
voor vogels en dieren.

De Wantijdijk vanaf de Wantijbrug aan Stadspolderszijde.
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De Wantijdijk vanaf de Wantijbrug aan Jeuddorpzijde.
Wantijdijk (8)
De Wantijdijk loopt globaal vanaf het Wantijpark tot de fiets- en spoorbrug over het Wantij bij
Stadspolders. De dijk wordt vrij extensief beheerd. Na het maaien wordt het gras in rollen geperst en
afgevoerd. De vegetatie ontwikkelt zich daardoor relatief gunstig. Deze bestaat vooral uit
langhalmige grassen die tot het glanshaverhooiland gerekend worden. Het is echter nog een relatief
soortenarme variant daarvan. Verspreid nemen aansprekende soorten als Margriet, Gewone
morgenster en Glad walstro toe. Vlinders als het Oranjetipje en het Landkaartje worden er
spaarzaam waargenomen. De dijk heeft goede potenties om zich te ontwikkeling tot soortenrijk
Glanshaverhooiland. Zaden uit dit graslandtype worden via de Wantijrivier uit de Sliedrechtse
Biesbosch aangevoerd.

Adviezen
1) Verbreed de ruigtezoom langs het Wantij op het traject tussen de Wantijbrug en de brug over de
Vlij met ca. 2 – 5 meter vanaf de huidige randzone door daar niet meer te maaien. Tijdens extreem
hoog water kunnen de dieren in de beschutting blijven en hoeven dan niet de openheid in te
vluchten. Vogels en zoogdieren wordt zo meer beschutting geboden.
2) Verleg het door regelmatig maaien ontstane onverharde wandelpad door het gras voor
hondenbezitters dat nu langs de ruigte en wilgenbossen loopt (zie linksboven, bovenste foto), naar
een plek hoger op de dijk zodat er minder verstoring van dieren in de Wantijoever plaats vindt. Het
gaat om het traject vanaf de populierenlaan bij camping Het Loze Vissertje tot aan de spoorbrug over
het Wantij en om het traject tussen het Wantijpark en de Wantijbrug. Het pad tussen de Wantijbrug
en Het parkje bij de haven Het Loze Vissertje ligt al vrij hoog op de dijk.
3) Blijf het grasland verarmen, zodat de vegetatie op den duur kruidenrijker en aantrekkelijker wordt
voor vlinders, bijen en andere insecten. Gedacht kan worden om plaatselijk Grote ratelaar in te
zaaien. Grote ratelaar is een halfparasiet die voedsel onttrekt aan grassen. De grassen tieren
daardoor minder welig, waardoor er ruimte vrijkomt voor andere kruiden om zich te vestigen.
4) Door niet jaarlijks het gehele grasland te maaien maar verspreid stukken vegetatie te laten staan,
kunnen insectensoorten die hun eitjes afzetten op grassen en kruiden daarin als ei, larve of pop
overwinteren en populaties vormen. Diverse soorten vlinders, sprinkhanen en snuitkevers zullen
hiervan profiteren.
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Golfbaan in de Sionpolder
Advies
Wellicht een utopie, maar het zou een goede kwaliteitsimpuls voor de Biesbosch zijn als deze polder
aan het Nationaal Park toegevoegd kan worden en de holes naar de heuvel van de voormalige
vuilstort verplaatst worden. Samengevoegd met de getijdennatuur op De Grote Rug kan een groot
getijdengebied toegevoegd worden aan de Biesbosch, waar ook recreatie mogelijk is.

De griend langs de Golfbaan, ook wel de Siongriend genoemd.
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Particuliere en gemeentegronden in het Nationale Park De Biesbosch

Keuzegebieden voor kwaliteitsimpulsen in het stroomgebied van de Wantijrivier vanaf het Nationale
Park. 1. Noord-Bovenpolder in particulier bezit. 2. Hel- en Zuilespolder zijn eigendom van de
gemeente Dordrecht.

De Noord-Bovenpolder (1)
De Noord-Bovenpolder is in zeer intensief agrarisch gebruik bij meerdere eigenaren. Vooral de
floristische kwaliteiten zijn daardoor gering. De oeverlanden van het Wantij kennen daarentegen
zeer hoge natuurwaarden, met kenmerkende flora- en faunasoorten. De begroeiing in de
oeverlanden bestaat uit verwilderde grienden (wilgenvloedbos), wilgenvloedstruwelen en
rietruigten. Spindotterbloem en Bittere veldkers zijn er algemeen. In het oostelijke deel is sprake van
bewoning met kleinschalige landschapselementen. De knotwilgen zijn leefgebied van de landelijk
zeldzame Gewone schorshoren. De polder is eerder al een aantal malen genomineerd voor
ontwikkeling van getijdenatuur, bijvoorbeeld in het Strategisch Groen plan van de gemeente
Dordrecht en bij de plannen voor De Nieuwe Dordtse Biesbosch. Ook voor de kwaliteitsimpulsen in
de Kaderrichtlijn Water is de polder weer in beeld bij zowel Staatsbosbeheer als Rijkswaterstaat.
Eigendom blijkt een knelpunt in de verwerving van de gronden te zijn.

Adviezen
1) Betrek deze buiten de winterdijk gelegen polder bij het getij, wat een welkome en belangrijke
kwaliteitsimpuls zou zijn voor de Sliedrechtse Biesbosch en het Wantij. Het Wantij is daarbij een
belangrijke bron voor de natuurontwikkeling. 2) Beheer de winterdijk extensief.
3) Graaf kreken door de polder, en verwerk de vrijgekomen grond in het gebied in de vorm van
eilanden. Zo komt de laaggelegen polder tijdens vloed niet geheel onder water te staan, hetgeen
gunstig is voor de biodiversiteit. Om te voorkomen dat dieren die in de oeverlanden van het Wantij
en de polder leven, verstoord worden, is het beter aan om geen wandelpad langs het Wantij over de
zomerkade aan te leggen maar deze ontoegankelijk voor publiek te houden.
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De Noord-Bovenpolder kent een intensief agrarisch beheer.

Op de dijk van de Noord-Bovenpolder. Overleg en kennisgeving over kwaliteitsimpulsen voor de
polder. Thomas van der Es van Staatsbosbeheer is aan het woord.
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De oevers van de Noord-Bovenpolder met wilgenvloedbossen en getijdenruigten zijn van grote
ecologische waarde.

Nabij de Ottersluis gaat Het Wantij over in de Kikvorschkil.
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Hel- en Zuilespolder
De Hel- en Zuilespolder maakt deel uit van het recreatiegebied de Merwelanden. De binnendijkse
delen bestaan uit bosaanplanten, sloten, gras- en kruidenveldjes en vijvers plus een vrij groot
weidegebied. Het poldergebied is van belang voor tal van bijzondere- en aansprekende libellensoorten, zoals Smaragdlibel, Vuurjuffer en Vroege glazenmaker. In de sloten en andere waterpartijen
leven belangrijke populaties van de door de habitatrichtlijn strikt beschermde Platte schijfhoren.
Overwogen wordt om de polders in verbinding te stellen met het getij. Vanwege de huidige
bestemming recreatie zal herinrichting tot veel praktische bezwaren leiden.

De Smaragdlibel is een bijzondere libel in de Zuilespolder. De soort is zeldzaam in de Biesbosch.

Adviezen
Op zich is het gunstig als de polders of delen daarvan onder invloed komen van het getij. Het is van
toegevoegde waarde voor het intergetijdengebied en zal het karakter van de Biesbosch versterken.
Er kan voor gekozen worden om alleen één of twee van de deelgebieden van de Hel- en Zuilespolder
met voornamelijk bos onder water te zetten. Deze deelgebieden zijn hoog bedijkt. In de nabijgelegen
Huiswaard heeft dat geleid tot fraaie natuurontwikkeling waar nu uitgebreide zeggenvegetaties en
andere moerasplanten groeien en waar het Getijdeslakje zich heeft gevestigd. De Visarend is er dit
jaar tot broeden gekomen en ook de Kleine bonte specht broedt er jaarlijks.
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Algemene adviezen voor de Gemeente Dordrecht
Hieronder worden algemene adviezen gegeven voor de Gemeente Dordrecht bedoeld voor de oevers
van het Wantij in de bebouwde kom tot aan het Nationale park, die tot kwaliteitsverbetering kunnen
leiden.
-

-

-

Het herkennen en erkennen van natuur, natuurwaarden en ecologische functies en daarover
waarheidsgetrouwe informatie verstrekken in media. Ook over voorgenomen ingrepen in de
Wantij natuur zou de gemeente informatie moeten verstrekken.
-Geen rigoureuze ingrepen in het broedseizoen van vogels zoals klepelen en breuksnoei langs
het Generaal Spoorpad waarbij nesten verloren gaan (zie Bijlage 2). Beheren met “fluwelen
handschoenen”.
Het opstellen van een natuurbeheervisie voor het Wantij.
(Beter) in kaart brengen van flora- en faunasoorten in het stroomgebied van het Wantij,
zodat passend beheer kan worden toegepast.
Bepalen van te behouden soorten, doelsoorten, doeltypen en dus doelbeheer.
Verbeteren van de duiding van de ecologische functie van het Wantij, zowel lokaal, regionaal
als landelijk.
Kennis netwerk opbouwen met natuurbeheer- en natuurbeschermingsorganisaties,
natuurliefhebbers, en specialisten.
Educatie en informatie over natuur en natuurwaarden voor scholen en bewoners van
Dordrecht.
Het opstellen van een vrijwilligersnetwerk voor flora- en fauna inventarisaties en beheer en
voor het opruimen van zwerfafval.
Aanleggen van een faunapassage voor zoogdieren onder de Prins Hendrik-brug inrichten,
zodat de Oranjelaan geen gevaar en/of belemmering meer vormt voor migrerende
zoogdieren.

Karakteristieke zalmschouw op het Wantij.
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Gebieden in bezit van Staatsbosbeheer

Keuzegebieden voor kwaliteitsimpulsen in het Nationale Park De Biesbosch.

Krekenherstel in Otter-, Sterling- en Siongriend (1)
De smalle kreken door de Otter-, Sterling-, en Siongriend worden door slibafzetting ondiep waardoor
ze tijdens erg lage waterstanden zelf met kano’s niet meer bevaarbaar zijn.

Adviezen
De kreken geschikt houden voor kanorecreanten. Niet méér kreken aanleggen. Er zijn ruim
voldoende kanokreken in de Biesbosch, vooral ten westen van het bezoekerscentrum. De genoemde
kreken alleen toegankelijk houden voor kanoërs.
Mariapolder (2)
De Mariapolder is sinds begin jaren negentig een getijdenpolder. Via de schotbalkensluis in het
noordelijke deel stroomt de polder dagelijks tweemaal vol met water. De voormalige graslandpolder
bestaat nu vrijwel geheel uit onbegroeid slik. De polder is daarom vooral voor steltlopers en andere
watervogels interessant.

Adviezen
Plant delen van de polder in met riet zodat deze een grotere biodiversiteit kan ontwikkelen. Bruine
kiekendief, Roerdomp en Porseleinhoen zijn doelsoorten. Overwogen kan worden om de Mariasloot
af te sluiten voor recreatie, zodat straks na de inrichting van de Otterpolder samen met de
Ottergriend een omvangrijk rustgebied ontstaat. Voor Visarend en Zeearend worden dan gunstigere
perspectieven geboden om in de Ottergriend tot broeden te komen.
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Doorkijkje vanuit de Ottergriend naar de Mariapolder ter hoogte van de Schotbalkensluis. In 1994
zijn de balken verwijderd waardoor de polder dagelijks volstroomt en leegloopt.
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Otterpolder (3)
De ter hoogte van de Ottersluis gelegen Otterpolder is een graslandpolder die al decennialang
extensief beheerd wordt door pachter Piet Stoop. Vooral op het gebied van graslandplanten heeft de
polder belangrijke natuurwaarden ontwikkeld. Belangrijke grassoorten zijn de landelijk vrij zeldzame
Trosdravik en elders door intensief agrarisch beheer sterk achteruitgegane soorten als Goudhaver,
Veldgerst en Kamgras. Rijstgras, een ander zeldzaam gras, groeit plaatselijk in een voor
natuurontwikkeling verlaagde slootoever. In de kwelsloten zijn populaties van de habitatrichtlijn
soort Platte schijfhoren (bijlage II en IV) aanwezig en er leven tal van soorten libellen, onder meer
Vuurjuffer en Vroege glazenmaker. Ook groeien er kwelsoorten als Holpijp en Waterviolier. De polder
is in bezit van Staatsbosbeheer en komt dit jaar uit de pacht. Staatsbosbeheer heeft plannen om de
polder in verbinding te stellen met het getij door de dijk door te graven of door de schotbalkensluis
open te zetten.

Platte schijfhoren is een strikt beschermde soort van de Habitatrichtlijn. (Foto: A.W. Gmelig Meyling)

Adviezen
1) Voorkomen dient te worden dat er wandelroute met bruggen aangelegd wordt tussen polder, het
toegangspad naar de Ottersluis, de Otterpolder en het recreatiegebied de Merwelanden zoals in de
gemeentelijke visie wordt voorgesteld. De paden en kanokreek leiden tot sterk toenemende
recreatie, terwijl meer rust en een groter oppervlak rustgebied juist dringend nodig is. Extra
faciliteiten voor recreatie dienen vooral beperkt te blijven tot de Merwedelanden.
3) De polder inrichten en beheren als grasland-reservaat, met als doeltype soortenrijk
stroomdalgrasland. 4) Op meerdere plekken de polder vernatten door het vergraven van sloten en
afplaggen van delen van het grasland en het omhoog brengen van het waterpeil. Op de natste
plekken kunnen zich moerassige habitats ontwikkelen, met potenties voor allerlei soorten
moerasvogels zoals Blauwborst, Roerdomp, Porseleinhoen en Bruine Kiekendief. De biodiversiteit
van de polder zal daarmee aanzienlijk vergroot worden. 5) Voorkomen dient te worden dat er een
kanokreek in de westelijke randzone tussen Het Moldiep en de Mariasloot aangelegd wordt zoals in
de gemeentelijke visie wordt voorgesteld werd. Hierdoor zullen belangrijke natuurwaarden verloren
gaan in de inmiddels verlande kreek. De huidige rust in de Otter- en Mariapolder en de Ottergriend
zal door recreatie verstoord worden. Samen met de Ottergriend en de Mariapolder kan het gebied
zich ontwikkelen tot een natuurkern en rustgebied voor vogels en zoogdieren met nog hogere
natuurwaarden. 6) Met het oog op verder toenemende recreatiedruk is het voor rust in het gebied
beter om de Mariasloot af te sluiten. 7) Door de schotbalkensluis te herstellen kan de polder de
bestemming overloopgebied gegeven worden en bij bedreigende hoge waterstanden benut worden.
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De Otterpolder gezien vanaf de Ottersluis.

Karakteristieke Zwarte populier in de Otterpolder
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Polder Stededijk
De polder is vrij recentelijk heringericht en is door het op twee plaatsen doorgraven van de zuidelijke
dijk in verbinding gekomen met het getij. Om de polder loopt een wandelpad. De polder is te
bereiken vanaf de steiger die ten zuiden Polder Kort en lang Ambacht aan de Zoetemelkse kil ligt.

Adviezen
1) Verplaats het pad dat over de voormalige stort loopt in noordelijke richting. Het pad loopt nu
deels langs de rand van de stort, wat veel verstoring in de polder geeft voor vogels. Overwogen kan
worden om een vogelhut aan de rand van de stort te plaatsen waar in beschutting van
meidoornaanplant naartoe gelopen kan worden.
2) Sluit het pad langs de oostelijke populierenaanplant in de vogelbroedtijd.
3) Leg geen bruggen en fietspaden vanuit De Merwelanden naar de polder aan. Door de toestroom
van drommen recreanten (niet alleen fietsers zullen van het pad gebruik maken) zal de huidige rust
ernstig verstoord worden. Spreekwoordelijk is dan het hek van de dam.

Zicht op het westelijke deel van polder Stededijk

Zicht op polder Kort en Lang Ambacht en Ruigten bezuiden de Peerenboom.
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De Thomaswaard
In het eindtraject van het stroomgebied van de Wantijrivier tussen het Houweningswater en de
Nieuwe Merwede ligt de Thomaswaard. De polder wordt verpacht en heeft als bestemming
graasgebied voor ganzen (winter), koeien, paarden en schapen. De graslanden zijn zeer voedselrijk,
en er groeien vrijwel uitsluitend algemene graslandsoorten. Slechts spaarzaam groeien er meer
bijzondere soorten als Grote ratelaar, Gewone bermzegge en Trosdravik. De polder heeft zeker
potenties voor waardevolle graslandvegetatietypen. Door de uitbreiding van vossen is de
weidevogelstand sterk gedaald. Staatsbosbeheer wil de polder omploegen en deze de bestemming
stroomdalgrasland geven.

Adviezen
1) Omdat de bodem sterk verrijkt is met (kunst)meststoffen zal het doeltype waardevol
stroomgrasland een kwestie van een zeer lange adem worden. Voedingstoffen, met name fosfaat dat
een lange nawerking heeft, zullen de bodem vele decennia zeer voedselrijk houden. Wellicht is er
sneller resultaat te bereiken door de polder op te hogen met rivierzand en rivierduinen aan te
leggen. Indien men het grondniveau gelijkstelt met polder het Kraaiennest en de dijk tussen het
Kraaiennest en de Thomaswaard vergraaft kan een voor Nederlandse begrippen, enorm
aaneengesloten stroomdalgrasland gerealiseerd worden. 2) Indien men de dijk langs de Nieuwe
Merwede (deels)vergraaft en in plaats daarvan zandige stroomruggen aangelegd worden, komt de
polder onder invloed van rivier- en getijdewerking te staan, wat ten goede komt van
zaadverspreiding en de biodiversiteit van deze polder. Vanaf de Kop van den Ouden Wiel en het
Kraaiennest kunnen zaden tijdens extreem hoge waterstanden in de Thomaswaard terecht komen.

Met de poten in de klei op de dijk aan de Thomaswaard. Staatsbosbeheer geeft uitleg over de
plannen voor de inrichting van de Thomaswaard. 9 januari 2020.
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Het schilderachtige huisje de Thomaswaard op de gelijknamige Thomaswaard.
Achter de Schotbalkensluis
De oostzijde van de Wantijrivier, het gedeelte achter de voormalige schotbalkensluis is voor ruim 100
ontheffing-houders toegankelijk.

Advies
Maak het gebied ten oosten van de schotbalkensluis ontoegankelijk voor recreatie.

Zoetemelkse kil met zicht op restanten van de voormalige schotbalkensluis.
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Uiterste einde van de Wantijrivier die hier eindigt in het Kraaiennest, in het uiterste oosten van het
Eiland van Dordrecht.

De Wantijrivier eindigt in een lager gelegen, moerassig deel van het Kraaiennest, te midden van een
vegetatie van Gele lis, Watermunt, Scherpe zegge en andere moerasplanten.
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Het Houweningswater.

Bijlage 1
Vernietiging van natuurwaarden en ecologische functies in de monding van het Wantij in
perspectief, in bijzonder van Schaerweide.
Stadswerven en Schaerweide
Inleiding
Sinds de start van de bouwwerkzaamheden zijn in het mondingsgebied van het Wantij op meerdere
plaatsen natuurwaarden verloren gegaan. Belangrijke ecologische functies zijn inmiddels beschadigd
of verdwenen. Nog overgebleven waarden en functies dreigen door de nieuwe- en geplande
werkzaamheden te verdwijnen. De monding van het Wantij, die voor de bouw en
oeververnieuwingen nog van groot belang was als stapsteen, leefgebied en migratieroute voor
dieren, dreigt nu een ecologisch knelpunt te worden. Na de uitgave van het onderzoeksrapport van
Bureau Vertigo, waarin de vondsten van belangrijke, bedreigde en beschermde natuurwaarden
worden beschreven en belangrijke ecologische functies worden genoemd, worden in rap tempo en
zonder vergunningaanvraag nog resterende natuurwaarden vernietigd. In deze bijlage worden een
aantal van de ingrepen beschreven en de gevolgen voor flora en fauna genoemd.
Noordelijke vooroever Wantij bij de woonarkjes.
Bij de realisatie van de nieuwe woonwijk op Stadswerven Staart, met aan de oever de woonarkjes
(links op de foto) is over een lengte van honderden meters de ondiepe vooroever vergraven, verdiept
en is een metalen damwand geplaatst. Belangrijk leefgebied van flora- en faunasoorten, zoals de
beschermde Rivierrombout en de op de IUCN lijst geplaatste Getijdeslak is daarbij verloren gegaan.
Door de plaatsing van de damwand is de ruimtelijke samenhang van oever en getijdehabitat
onderbroken, waardoor dit oevertraject een belemmering vormt voor vestiging en migratie van
dieren en planten.
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Door de vrij recent geplaatste metalen oeverwand in de zuidelijke haven en langs het Wantij bij de
arkjes is geschikt uitsluip- en maturatie-habitat van de Rivierrombout verloren gegaan.

Fig. Ook in de noordoever van het Wantij, langs het traject van de nieuwe wijk op de Staart zijn in de
oever metalen damwanden geplaats. (Foto: G. Bestel)
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Insteekhaven aan het Wantij (Wantijhaven zuid)
Verwijdering van ecologische steigers.
Ondanks de in het rapport van Vertigo Research beschreven natuurwaarden, natuurontwikkeling en
ecologische functies en geschiktheid van oeverdelen voor de Rivierrombout van de zuidelijke Wantij
haven heeft de gemeente Dordrecht zonder onderzoek en vergunning en zonder de lopende
bezwaarprocedure te doorlopen op 11-03 jl. de ecologische steigers verwijderd. In het bezwaar
worden goede argumenten genoemd waarom onderzoek nodig is.
De met planten begroeide steigers boden een belangrijk habitat voor vissen, slakken en zeldzame
libellen als Breedscheenjuffer en Weidebeekjuffer. De IJsvogel gebruikte de steigers om te vissen en
de begroeiing op de lange steiger gaf beschutting voor het nest in de oever. Ook bood deze oever
mogelijk uitsluip- en maturatie habitat voor de beschermde Rivierrombout. Daar waar bijvoorbeeld
de gemeente Rotterdam ecologische steigers plaatst in stedelijke wateren, haalt de gemeente
Dordrecht deze weg.

De ecologische drijvende steiger in volle glorie. Een belangrijk habitat voor vissen, libellen, planten
en vogels als de IJsvogel.
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De steigers zijn losgemaakt en liggen klaar voor transport. (Foto: G. Bestel)

De steigers zijn losgemaakt en liggen klaar voor transport. (Foto: G. Bestel)
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Het verwijderen van steigers. (Foto: G. Bestel)

-Verwijderen van ecologische oeverbegroeiing.
Op maandag 09-03-2020 is het overgrote deel van de oeverbegroeiing geklepeld. De gemeente had
plots besloten om dit nog voor het broedseizoen van vogels te doen. Officieel begint het
broedseizoen vanaf 15 maart. Toch was als gevolg van de extreem zachte winter en hoge
temperaturen het broedseizoen feitelijk al begonnen. Juist in deze begroeiing zijn zoetwatergetijdenen riviersoorten sterk vertegenwoordigen en deze heeft daarom hoge natuurwaarden. Bijzondere
soorten en RodeLijst-soorten die hier leven zijn onder meer Kleine kartuizerslak, Dikke korfslak,
Oeverloofslak, Spindotterbloem en Moerasmelkdistel. Het is ook leefgebied van de op de IUCN-lijst
van bedreigde diersoorten vermelde Getijdeslak. Gezien de hoge natuurwaarden in deze ecologische
oever en het plotselinge besluit om de begroeiing te verwijderen is bij de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid om een handhavingsverzoek gevraagd.
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Klepelen van ecologisch waardevolle vegetatie van struiken en bomen in een periode dat vogels al
aan het nestelen waren, terwijl dit eigenlijk nog niet nodig was omdat de plannen voor de haven nog
niet definitief waren. (Foto: G. Bestel)

Gelukkig is er een smalle rand met vegetatie gespaard, zodat er dit jaar weer onderzoek naar
overgebleven natuurwaarden gedaan kan worden. (Foto: G. Bestel)
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Werkzaamheden zonder vergunning in de noordoever van het Wantij.
Ondanks eerdere controles door OZHZ is de Gemeente Dordrecht op 30 juni zonder vergunning
gestart met de aanleg van de Prins Clausbrug in leefgebied van de Rivierrombout (zie afbeelding).
Wederom toonde de gemeente disrespect voor OZHZ, nationale en internationale natuurwetgeving.
Deze overtreding is door OZHZ bestraft met een officiële waarschuwing. Ondanks dat er in juli 2019
tijdens twee steekproeven vier uitsluipingen van Rivierrombout door Vertigo Research waren
vastgesteld in de noordoever van het Wantij (Boesveld, 2019.), adviseerde OZHZ toch dat er
vervolgonderzoek nodig was naar Rivierrombout. Er is daarvoor een lokaal onderzoeksbureau
ingehuurd om het vóórkomen van Rivierromboutlarven te onderzoeken. Tijdens de eerste
onderzoekronde naar larven waren de resultaten negatief. Omdat er bezorgdheid ontstond dat er
tijdens de tweede ronde wederom geen larven vastgesteld zouden worden en het vóórkomen van de
Rivierrombout daarom ter discussie zou komen, heeft Vertigo Research wederom onderzoek gedaan
naar uitsluipingen. Tijdens een steekproef op 13-07-2020 zijn over een onderzocht traject van 30
meter oever twee aan de vegetatie vastgehechte larvehuidjes aangetroffen: het bewijs dat de dieren
ter plekke waren uitgeslopen. De huidjes zijn in perspectief tot de habitat gefotografeerd en
verzameld. Op basis van deze en eerdere steekproeven is geschat dat er over de gehele oever in het
uitsluipseizoen tientallen Rivierrombouten uitsluipen. Het aantal larven dat in de oever leeft is hoger.
De steekproef geeft aan dat op basis van larveonderzoek alléén niet uitgesloten kan worden dat de
Rivierrombout in het onderzochte gebied leeft.
De vondsten zijn schriftelijk en telefonisch gemeld bij OZHZ, ook is er nadere uitleg gevraagd over
eerdere beoordelingen en over het voorkomen van de Rivierrombout in de monding van Het Wantij
en de keuze om wederom onderzoek te laten doen, terwijl de waarnemingen van vorig jaar juli zeer
recent zijn.

Werkzaamheden zonder vergunning in het leefgebied van de Rivierrombout.
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Noordelijke Haven
Na de bekendmaking van de aangetroffen natuurwaarden door Bureau Vertigo in de monding van
het Wantij en op de Stadswerven heeft de Gemeente Dordrecht in oktober 2019 al de
oeverbegroeiing, inclusief bomen en struiken verwijderd. In de haven was met kranen en draglines
die geplaats waren op schepen, begonnen met het verwijderen van kademuren en andere bouwsels
en materialen in de haven op te baggeren. De haven is binnen het onderzochte gebied Stadswerven
en de monding van het Wantij het belangrijkste leefgebied van de Rivierrombout. Hier zijn de grootse
dichtheden van de soort aangetroffen. Voor de werkzaamheden was geen vergunning aangevraagd.
Hiervan heeft Stichting het Wantij melding gedaan bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, waarna
overleg heeft plaatsgevonden tussen OZHZ en de gemeente Dordrecht. Naar aanleiding van dit
overleg heeft de gemeente Dordrecht vervolgens besloten de werkzaamheden stil te leggen.
De oever van de Beneden Merwede
In 2016 is over een groot traject de noordoever van Stadswerven vernieuwd. Decennia oude
natuurontwikkeling en kleine zandstrandjes zijn daarbij verloren gegaan. Er is een steile stenen
beschoeiing aangelegd en de vooroever is verdiept. Deze oever was leefgebied van de beschermde
Rivierrombout die er op meerdere plekken was aangetroffen. De bijzondere stroomdalflora met
onder meer groeiplaatsen van Kruisdistel zijn daarbij verdwenen.

De nieuwe steile oever van de Beneden Merwede. Het water is er gemiddeld dieper dan in het
Wantij.
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Schaerweide
Schaerweide was een voor publiek ontoegankelijk natuurgebiedje rond het 50 KV-station gelegen in
de monding van het Wantij (zie afb.). Het gebied kende een grote variatie aan natuur-habitats, zoals
een wilgenbos met overgang naar struweel, een grote ondiepe waterplas met zomen van
kruidenruigten en graslandjes.
In de periode 2017-2019 is het natuurgebied rond het 50 KV-station dat gelegen is op het voormalige
Watertorenterrein vrijwel geheel voor huizenbouw opgeofferd. Overgebleven is een klein, waardevol
grasveldje ten noorden van het 50 KV-gebouw plus een kwart van de voormalige bomenrij in de
oever van het Wantij. Volgens de planologie van de gemeente Dordt zal ook het restant van de
bomenrij gekapt worden, waarna de oever wordt vernieuwd. In de oever van basaltblokken groeiden
verspreid over een lengte van ca. 250 meter diverse soorten bomen en struiken van diverse
leeftijden, waarlangs en waaronder ruigtekruiden groeiden. Ten noordwesten, parallel aan de
bomenrij, lag in de bocht van het Wantij een brede ondiepte (zie afbeelding) met fijn en grover
gesteente, die overging in zandbodem. Tijdens laag water kwam deze periodiek gedeeltelijk droog te
vallen. Ieder habitattype kende zo zijn eigen flora- en fauna-gemeenschappen. Deze variatie in
habitats bood leefgebied voor honderden soorten waaronder beschermde, zeldzame, typische en
kenmerkende rivier- en zoetwatergetijdensoorten. Gelet op de beschermde status van de
Rivierrombout had een vergunning voor de werkzaamheden aangevraagd moeten worden. Door de
bijzondere liggen in de monding van het vierrivierenpunt is het gebied lange tijd niet alleen van
belang geweest als leefgebied voor planten en dieren, maar ook als schuilplek en stapsteen voor
allerlei migrerende planten en dieren die zowel stroomopwaarts naar de Biesbosch als
stroomafwaarts naar benedenstrooms gelegen natuurgebieden migreerden (zie afbeelding).

Het natuurgebiedje Schaerweide langs het Wantij nog onaangetast. Zichtbaar zijn de grote, ondiepe
plas, graslandjes, kruidenruigte, struwelen en het wilgenbosje.
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De brede ondiepte met fijn en grof gesteente die overgaat in zandbodem voor Schaerweide is
vergraven voor de plaatsing van de hotelboot. Door de vergraving en verdieping is over een vrij groot
traject belangrijk habitat van de gemeenschap van Rivierrombout en de gemeenschap van de
Getijdeslak en andere waterdieren verloren gegaan. (Foto. F. Asraaf)

De Hotelboot en de vernieuwde oever. Een ander beeld. Veel natuurwaarden maar ook ecologische
functies zijn verloren gegaan.
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Graafwerkzaamheden in de ondiepe oever in januari 2020 zonder vergunning of ontheffing in het
leefgebied van de Rivierrombout en de Getijdeslak
Zonder vergunning en aanvullend onderzoek is de Gemeente Dordrecht in februari 2020 gestart met
graafwerkzaamheden in de ondiepe vooroever bij Schaerweide (zie afb.). De ondiepe vooroever is
onderdeel van het leefgebied van de door de Habitatrichtijn beschermde Rivierrombout en de
Europees bedreigde Getijdeslak. Na een melding hierover bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
door Stichting Het Wantij heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Dordrecht en de
OZHZ. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de Gemeente Dordrecht vervolgens besloten de
werkzaamheden stil te leggen. Zoals de foto laat zien is het leefgebied ernstig aangetast. Door het
NWC Dordrecht is (ook vóór de aantasting van het gebied) geconcludeerd dat het gebied niet tot het
functionele leefgebied van de Rivierrombout behoort. Op 19 mei heeft de Omgevingsdienst ZuidHolland-Zuid daarom geadviseerd de werkzaamheden te hervatten. De beoordeling van Vertigo
Research dat de oever matig geschikt is voor de Rivierrombout is genegeerd, dit terwijl Vertigo
Research in de Merwede-takken meerdere jaren gestructureerd en seizoensmatig grootschalig
onderzoek naar het uitsluipgedrag van Rivierrombout heeft gedaan. De beoordeling van Vertigo
Research was gebaseerd op de expertise die tijdens dit onderzoek is opgedaan en op het gegeven dat
in de noordoever van het Wantij onder vergelijkbare habitat omstandigheden de Rivierrombout
tijdens twee steekproeven op vier plekken is vastgesteld. Er heeft geen compensatie van
Rivierrombout en Getijdeslak habitat plaatsgevonden. Door vergraving en verdieping van de
waterbodem is de habitat ongeschikt geworden voor Rivierrombout. Voor de ernstige aantasting is
de gemeente niet bestraft. Aangezien de Rivierrombout tot begin oktober uitsluipt had OZHZ er ook
voor kunnen kiezen om tot oktober onderzoek naar de soort te laten doen en op basis van de
resultaten de werkzaamheden wel of niet te hervatten. Om nog onduidelijke redenen is daar niet
voor gekozen. Tijdens onderzoek op 17 juli is de Getijdeslak er niet meer terug gevonden.

Werkzaamheden zonder vergunning in leefgebied van de door de Habitatrichtijn beschermde
Rivierrombout en de Getijdeslak die vermeld wordt op The IUCN Red List of Threatened Species.
Beide soorten zijn kensoort van gemeenschappen van ongewervelden.
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Het wordt alleen maar beter voor de natuur op Schaerweide
In rapporten, bezwaarprocedures en tijdens rechtszittingen stelde de gemeente Dordrecht dat de
natuurwaarden alleen maar groter worden op Schaerweide. De fotorondgang hieronder door het
gebied laat zien dat dit een wederom een onwaarheid is.

De waterboden is verdiept en de oever vernieuwd. Bomen en ruigtekruiden zijn verwijderd en er is
een steile strakke, basaltblokken, kruidenruigte loze oever met gazongras voor in de plaats gekomen.

Juni 2020. Vrijwel de gehele noordoever is ongeschikt geworden voor Rivierrombout en Getijdeslak.

103

In plaats van de ondiepe natuurplas, het kruidenrijke grasland en oeverruigten een woonwijk met
stenen paden en gazongras.

Parkeerplaatsen, in plaats van wilgenbos.
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Parkeerplaatsen, in plaats van wilgenbos en kruidenrijk grasland.

Een parkeerplaats als vervanging van wilgenbos.
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Stadswerven en Schaerweide slot
Gemeentelijke planologie en visies lijken in beton gegoten te zijn met kwalijke gevolgen voor flora en
fauna en ecologische functies van de Wantijzone. Herhaaldelijke protesten en voorstellen zijn
genegeerd en ter zijde geschoven. Volgens de planologie van de gemeente Dordt zal ook het restant
van de bomenrij, op enkele bomen na, gekapt worden waarna de oever wordt vernieuwd. Het
schiereiland wordt bebouwd en de noordoever opnieuw beschoeid. Stapsgewijs wordt de monding
van het Wantij ecologisch uitgekleed. Aan adviezen om bij de realisering van de Stadswerven
rekening te houden met de natuurwaarden en belangrijke ecologische functies van het Wantij is
geen gehoor gegeven. De gemeente heeft aangegeven niet voor compensatie van alle verloren
gegane natuurwaarden te voelen.

Vrijwel de gehele zuidoever van het Wantij is ongeschikt geworden voor de Rivierrombout en de
Getijdeslak.
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Bijlage 2
Ecologische Wantijoevers onder druk, een voortdurend en terugkerend gevecht voor
natuurbehoud. Een aantal voorbeelden van gemeentelijke planologie, inrichtingen en
beheer.
Planologie en inrichtingen.
Boomvrij maken van de zuidelijke Wantijoever.
Medio jaren ‘90 waren er vergevorderde plannen om de zuidelijke Wantijoever tot aan het Nationale
Park de Biesbosch boomvrij te maken. Dit kon ter- nauwer-nood door inzet van Staatsbosbeheer en
andere natuurliefhebbers worden voorkomen. Dankzij de aanwezigheid van beverburchten en
andere belangrijke natuurwaarden gingen de plannen niet door.

Medio jaren ‘90 waren er serieuze plannen om de oever van het Wantij in de bebouwde kom met
behulp van zware, krachtige Caterpillar-machines en kettingen boomvrij te maken.
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Fietspad over de Kleine- en Grote rug
Eind jaren 90 was er een gemeentelijk plan om over de Kleine- en Grote Rug een fietspad door de
ecologische oever van het Wantij aan te leggen, met een fietsbrug over de monding van de
Westergoot. Ook de uitvoering van dit plan kon door de inzet van natuurliefhebbers, waaronder de
auteur van dit schrijven, voorkomen worden (Veldman & de Haan 1998).

Wilgenvloedbos en wilgenstruweel op De Kleine Rug langs het Wantij, een rustig natuurgebiedje
waar veel bijzondere planten en dieren leven.
“Polder Het Loze Vissertje”
Helaas is het niet gelukt om bij de aanleg van een nieuw wijkdeel Stadspolders de langs het Wantij
gelegen kleine, maar pittoreske polder “Het Loze Vissertje” te behouden. Het buitendijks gelegen
poldertje is na de realisering van de wijk gebruikt als grond-depot en later omgevormd tot
voetbalveld met bosplantsoen in de randzones. Een verloren historisch landschapselement!
Verwijderen vegetatie en egaliseren van de Wantijoever ten westen van de N3
Ondanks toenemende oplettendheid bij natuurminnend Dordtrecht lukte het de gemeente
Dordrecht in 2005 ook om ten westen van de N3 de brede ecologische noordoever over een traject
van enkele honderden meters te ontdoen van bomen en andere vegetatie, deze op te hogen en te
egaliseren. Alle natuurwaarden zijn daarbij verloren gegaan, inclusief zeldzame en beschermde
soorten, zoals een grote populatie van de toen nog beschermde Spindotterbloem. Deze
onaangekondigde herinrichting was voor Stichting Het Wantij en de auteur van dit schrijven de
aanleiding om bij het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit een aanvraag te doen
voor een beschermde Natura 2000 status (Goosen& Boesveld 2007). Ook werd bij de provincie een
aanvraag gedaan voor opname in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. In 2009 werd deze
laatste aanvraag toegekend en kreeg het Wantij de status Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
Toch was deze status geen reden om onbezorgd te zijn.
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Plan Verkade
In 2013 lanceerden bestuurders van het verzorgingstehuis de Merwelanden het Plan Verkade. Onder
het mom van een kwaliteitsimpuls wilde De Merwelanden in samenwerking met de gemeente de
oevers langs het Generaal Spoorpad laten herinrichten om ze toegankelijker te maken. Ook moesten
en ligweides komen. In de praktijk zou dat betekenen dat de oeverruigten omgevormd zouden
worden in gazongras en dat er boom- en struikpartijen gekapt zouden worden, onder meer om
zichtlijnen vanuit de bebouwing naar het Wantij te creëren. Aangezien de noordoever ten westen
van de N3 in opdracht van de gemeente Dordrecht heringericht was door dezelfde heer Verkade,
ontstond het vermoeden dat er enige bemoeienis van de gemeente was in het plan. Door Stichting
Het Wantij, de auteur van dit schrijven en de Partij voor de Dieren zijn toen Artikel 40-vragen
opgesteld. Weerstand tegen het Plan Verkade, ook bij bewoners van de Staart, leidde ertoe dat het
plan in de prullenbak is beland.

Plannen voor aanleg golfbaan in de Biesbosch
Grienden aan het Moldiep op het nippertje gered
In 1995 waren er serieuze plannen om de grienden ten zuiden van het Stay-Okay, toen nog Budget
Hotel geheten, op te offeren aan de uitbreiding van een golfbaan. Dankzij oplettendheid van de
inmiddels overleden floriste Coosje Zomer-Bos kon dit plan gedwarsboomd worden. Een door haar
opgetrommelde groep vrijwilligers, onder wie mossendeskundige Arno van der Pluijm en de auteur
van dit schrijven, bracht in korte tijd een deel van de natuurwaarden in kaart. Behalve het talrijke
voorkomen van de Spindotterbloem legde ook het voorkomen van zeer zeldzame mossen gewicht in
de schaal. Het rapport van Bureau Waardenburg (Boudewijn & de Boer, 1995) met al onze
gekarteerde vondsten wist de gemeente uiteindelijk op andere gedachten te brengen.

Griendje aan het Moldiep tijdens extreem hoog water. Deze griendjes aan het Moldiep worden ook
wel ‘de Spindottergrienden’ genoemd vanwege het talrijk voorkomen van de Spindotterbloem.
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Bijlage 3
Beheer
Helaas heeft de ecologische status van het Wantij tot op heden de gemeente Dordrecht niet
geprikkeld tot het opstellen een beheerplan dat gericht is op behoud, herstel en uitbreiding van de
natuurwaarden in de ecologische wantijoevers. Voor adequate bescherming van natuurwaarden
blijkt zo’n plan van essentieel belang te zijn. Momenteel wordt het beheer uitbesteed aan een grote
diversiteit aan organisaties met een even grote diversiteit aan kennis van flora en fauna. Dit heeft
meer dan eens geleid tot verlies van natuurwaarden en overtredingen van de flora- en fauna
wetgeving. In het griendje aan het Generaal Spoorpad heeft jaarlijkse dump van snoeihout geleid tot
een achteruitgang van ca. 90% van de zeldzame, tot voor kort nog beschermde Spindotterbloem.
Nog steeds worden ingrepen in het broedseizoen van vogels uitgevoerd, zoals het tot diep in de
oever klepelen van oeverruigte vegetatie en struwelen, waarbij nesten van vogels verloren gaan en
broedende vogels gedood worden. In 2019 zijn begin mei nog graaf- en kapwerkzaamheden
uitgevoerd in het parkje bij tehuis De Merwelanden en heeft er eind mei een takbreuksnoei-oefening
plaatsgevonden in de ecologische Wantijoever langs het Generaal Spoorpad, waarbij uitvoerders en
leerlingen takken en stammen van de bomen rukten om deze vervolgens met kettingzagen te
verzagen en te dumpen in de struwelen, waar allerlei soorten vogels aan het broeden waren
(Boesveld 2019). Het zijn slechts enkele voorbeelden.

Klepelen in struwelen langs het Wantij, waar soorten als Nachtegaal en Cetti’s zanger broeden.
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Klepelen in de vogelbroedtijd tot diep in de oever van het Wantij aan het Generaal Spoorpad.
Broedende vogels, zoals deze Wild eend zijn daarbij dood geklepeld.

Klepelen is het stukslaan van vegetatie met metalen klepels die aan snel roterende cilinders zijn
bevestigd. Klepelen is een dieronvriendelijk beheer methode die niet in de ecologische Wantijzone
uitgevoerd hoort te worden, zeker niet in de vogelbroedtijd!
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Breuksnoei, verzagen van takken en stammen en de dump van takken in struwelen waar vogels aan
het broeden waren. Breuksnoei is op zich een aanvaardbare beheer-methode, maar mag niet in het
broedseizoen worden uitgevoerd. Uit gesprekken met de uitvoerders werd duidelijk dat er alleen in
de bomen naar nesten gezocht was. In de struwelen en ruigten was niet gezocht, terwijl daar juist de
meeste vogels broedden (Boesveld 2019).
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Bijlage 4. Jaartallen waarop polders in het verbinding zijn gekomen met het getij.

Mariapolder(gelegen aan de Oudemanskil en Maria kreek): februari 1994. Schotbalken uit de sluis
gehaald. Er zijn geen kreken gegraven of ander graafwerk in de polder verricht.
Huiswaard en Oude Kat (gelegen tussen het Katse Gat en het Boeterslootje). Op 9 december 1994 is
de oostelijke kade doorgegraven en op 7 maart 1996 de westelijke kade.
Kort en Lang Ambacht: Na november 2007 is er klei gewonnen en zijn er kreken gegraven.
Ruigten bezuiden de Peerenboom. Na juli 2007 is er klei gewonnen en zijn er kreken gegraven.
Samen met Kort en Lang Ambacht is er een omvangrijk natuurgebied ontstaan.
Engelbrechts Plekske: In 2007 is de westelijke dijk doorgegraven voor verbinding met polder AertEloyenbosch.
Polder Stededijk: In 2017 is de polder heringericht, waarbij kreken gegraven zijn.
Polder Jongeneele Ruigt: In 2011 is de polder heringericht waarbij kreken gegraven zijn.

Bijlage 5. Visie Groen-Blauwe stad van de Gemeente Dordrecht.

Er zijn geen plannen voor compensatie van verloren gegane natuurwaarden en natuurfuncties, noch
kwaliteitsimpulsen in de monding van het Wantij. Door de bouw van woningen en
oeververnieuwingen zijn niet alleen belangrijke natuurwaarden verloren gegaan, maar is er ook een
knelpunt voor migrerende flora- en faunasoorten ontstaan. (Afb.: gemeente Dordrecht)
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Het toegankelijker maken van oevers zal tot aantasting van getijdenruigten, wilgenvloedbos en
wilgenstruwelen leiden en daarmee tot verlies van ruimtelijke samenhang van habitats.
Jeugddorp heeft een bijzonder gevarieerde en belangrijke recreatieve- en sociale functie.
De sloten hebben een gevarieerde begroeiing en zijn belangrijk voor allerlei dieren van stilstaande
wateren. De bosplantsoenen hebben een respectabele natuurwaarde ontwikkeld. Door de
herinrichting zullen recreatieve- en sociale functies en belangrijke natuurwaarden verloren gaan.
Getijdennatuurontwikkeling langs de Noordendijk is wel een goede kwaliteitsimpuls. (Afb.: gemeente
Dordrecht).
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Het park bij verzorgingstehuis De Merwelanden heeft al getijdennatuurranden! Het parkje aan de
Adjudant H.P. Kosterstraat bestaat deels al uit zoetwatergetijdennatuur. Uitbreiding van de
getijdennatuur aldaar is een goede kwaliteitsimpuls. Maar het toegankelijker maken van oevers zal
tot aantasting leiden van getijdenruigten, wilgenvloedbos en wilgenstruwelen, waarin beschermde
soorten leven. De ruimtelijke samenhang van habitats zal onderbroken worden. (Afb.: gemeente
Dordrecht)
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Het ambitieze Plan Tij voor De Grote Rug zal tot grote verliezen van natuurwaarden op De Kleine Rug
leiden. De huidige functie als verblijf- en overnachtingsgebied voor watervogels op de Grote Rug gaat
verloren. Iedere woning met een steiger en een boot zal tot een forse toename van de recreatiedruk
in de Sliedrechtse Biesbosch leiden, terwijl deze al hoog, en geregeld zelfs te hoog is. Meer
watersport betekend zonder meer toenemende natuurverstoring.
Het gebied toevoegen aan de Biesbosch door er eilanden en kreken aan te leggen, zou de natuur ten
goede komen. Er zouden zich getijdenruigten, wilgenvloedbos en wilgenvloedstruweel kunnen
ontwikkelen, waarin in een deel recreatie is toegestaan. Een dergelijk plan zou een kwaliteitsimpuls
voor de Wantijrivier en de Sliedrechtse Biesbosch betekenen. (Afb.: gemeente Dordrecht).
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Overzicht met plannen voor paden en bruggen die de wijk Stadspolders en De Merwelanden zullen
verbinden. (Afb.: gemeente Dordrecht). Het geometrisch inrichten van de polders valt sterk af te
raden omdat het geen landschappelijke verrijking is. De Otterpolder kan vanwege zijn floristische
kwaliteiten beter ingericht worden als graslandreservaat. Door enkele moerasjes aan te leggen en de
polder te vernatten kan de biodiversiteit enorm verhoogd worden. Een natuurlijke inrichting van de
Noord-Bovenpolder vergelijkbaar met die van de polders Aert-Eloyenbosch, Jongeneele Ruigt, Kort
en Lang Ambacht en Stededijk is een ecologische en landschappelijke verrijking. In ieder geval geen
recreatievoorzieningen aanleggen in de Otterpolder. De Otterpolder, samen met de Mariapolder en
de Ottergriend vormen dan een groot rustgebied (De Otter), iets dat de natuur, gezien de
toenemende drukte door recreatie hard nodig heeft. Zie hieronder ook de opmerkingen bij de
afzonderlijke polders.
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Door het aanleggen van een wandelpad in het noordelijke deel van de Noord-Bovenpolder zal de rust
in het oevergebied van het Wantij ernstig verstoord worden. Voor de natuur is het beter om
helemaal geen paden aan te leggen in en om de polder. Indien daar toch voor gekozen wordt, dan is
het aan te raden om dat in het zuidelijke deel te doen. Een natuurlijke inrichting zou een
landschappelijke verrijking betekenen. (Afb.: gemeente Dordrecht)
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Het aanleggen van een wandelverbinding tussen de Noord-Bovenpolder en de Merwelanden door de
Otterpolder zal tot sterke verstoring van de rust voor vogels en dieren in de Otterpolder leiden. Voor
het aanleggen van een kanokreek tussen de Otterpolder en de Ottergriend zal een verlande kreek
met hoge en beschermde natuurwaarden vergraven moeten worden. Door de kanokreek zal de rust
in de Ottergriend, de Otterpolder en de Mariapolder verstoord worden. (Afb.: gemeente Dordrecht)
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Het is een goed initiatief om op de heuvel van de voormalig stort meer faliciteiten voor recreatie en
sport aan te leggen. (Afb.: gemeente Dordrecht). Een advies is om de golfbaan in de Sionpolder naar
de heuvel te verplaatsen, zodat de polder omgevormd kan worden tot zoetwatergetijdengebied met
enige recreatie.
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Het realiseren van getijdennatuur met extra recreatiemogelijkheden in De Merwelanden is op zich
een goed intiatief en een kwaliteitsimpuls voor getijdennatuur. Het ontlast het Natura 2000-gebied
enigszins van de al maar toenemende recreatiedruk. Wel dient men er rekening mee te houden dat
er waardevolle landschapselementen, bijzondere- en beschermde natuurwaarden door verloren
zullen gaan. Een goed inrichtingsplan met doelsoorten en natuurdoeltypen en een winst/verlies
balans van natuurwaarden is wenselijk. (Afb.: gemeente Dordrecht).
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Door het aanleggen van een wandel- en fietspad door Polder Stededijk kunnen recranten tot diep in
de Biebosch doordringen (tot aan het Gat van de Hengst). Het zal tot sterke toename van recreanten
en recreatie leiden, waardoor de rust in de nu nog waardevolle vogelgebieden ernstig verstoord zal
worden. Door het realiseren van en dergelijk fietspad zal spreekwoordelijk “het hek van de dam
gaan”. (Afb.: gemeente Dordrecht)

122

De polder de bestemming ‘bloemrijk, waardevol stroomdalgrasland’ geven is een meer passende
kwaliteitsimpuls, omdat dit soortenrijke graslandtype in Nederland zeer zeldzaam is. Bovendien komt
dit type grasland al voor in de aangrenzende polders Kraaiennest en de Kop van den Ouden Wiel.
Door passend beheer zijn er goede potenties voor de ontwikkeling van dit graslandtype. Door het
doorgraven van het dijkje tussen de Thomaswaard en de Louw Simonswaard kan eenvoudig een
verbinding tussen de geisoleerd liggende delen van het Houweningswater gemaakt worden, mocht
die wens bestaan. (Afb.: gemeente Dordrecht)
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Bijlage 6. Artikel 40 vragen van de fracties Groen Links, D66 en SP aan de Gemeente Dordrecht van
26-05-2020. Blauw gemarkeerd: de vragen van de fracties, Groen gemarkeerd: de antwoorden van
de gemeente, Rood gemarkeerd de reactie van Bureau Vertigo zoals die naar de fractie Groen links
is verzonden.
Vraag 1. Bent u het met ons eens dat de woningbouwambities en de ambitie van een levendig
centrum samen kunnen gaan met het in stand houden en ontwikkelen van ecologische kwaliteit? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord Ambities op het gebied van woningbouw en een levendig centrum enerzijds en het
ontwikkelen van ecologische kwaliteit anderzijds sluiten elkaar zeker niet per definitie uit. Daarom
wordt in de Visie Staart gekeken hoe ook in stedelijk gebied kansen benut kunnen worden voor het
vergroten van ecologische kwaliteit.
Reactie Vertigo.
- Waarom presenteert U pas eind mei 2020 een visie voor het vergroten van ecologische kwaliteit
voor de Staart, nadat het mondingsgebied van Het Wantij grotendeels verstedelijkt is, en er zo veel
natuur, natuurwaarden en ecologische functies verloren zijn gegaan.
-Beseft U dat de geomorfologie van de waterbodem van het mondingsgebied verschilt van de meer
stroomopwaartse delen van de Wantijrivier, en dat dit ook zijn afspiegeling heeft in de soorten
samenstelling en levensgemeenschappen van flora en fauna. Verliezen van habitats en achteruitgang
van kwaliteit van habitats in het mondingsgebied van en voor FF-soorten dienen zo veel als mogelijk
in het mondingsgebied gecompenseerd te worden, omdat dit voor een aantal soorten en
soortgroepen stroomopwaarts onvoldoende of zelfs geen compenserende resultaten geeft.
-Door het verdiepen van de waterbodem vanaf het Energie-terrein tot en met Schaerweide, en het
plaatsen van metalen wanden in de noordoever, het vrijwel geheel opofferen van het waardevolle
natuurgebiedje Schaerweide voor bebouwing daarvan, dreigt meer en meer een knelpunt voor veel
migrerende FF-soorten te ontstaan. Het ontstaan van het knelpunt in het mondingsgebied kan niet
opgelost worden door stroomopwaarts kwaliteitsimpulsen toe te passen. Per saldo is inmiddels veel
leefgebied van dieren en planten, waaronder beschermde- internationaal bedreigde en Rode-Lijst
soorten verdwenen of in kwaliteit aangetast.
-Beseft U dat het mondingsgebied de entree is van het Nationale Park de Biesbosch en dat de
riviermonding ook als zodanig hoort te functioneren.
-Beseft U dat door de genoemde werkzaamheden ontstane knelpunt voor migratie van ff-soorten
gevolgen heeft voor flora en fauna van het Natura2000-gebied De Biesbosch en dat dit wettelijk
gezien niet mag.
-Beseft U dat het zoetwatergetijdengebied vanwege de zeldzaamheid, het voorkomen van
kenmerkende flora en fauna, en de achteruitgang van dit habitat in Nederland en Europa op de Rode
Lijst van Habitattypen is geplaatst.
- Waarom is er voor de planologie van het mondingsgebied van Het Wantij geen MER-procedure
gevolgd. Het Wantij is de mooiste en ecologisch meest waardevolle zoetwatergetijdenrivieren van
Nederland en West-Europa! In het stroomgebied komen soorten planten en dieren voor die in
Nederland alleen hier leven en er komen unieke gemeenschappen voor. De monding van het Wantij
is de poort van de Sliedrechtse Biesbosch dat onderdeel uitmaakt van het Natura2000-gebied de
Biesbosch. Het mondingsgebied maakt onderdeel uit van een buitengewoon belangrijke ecologische
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hoofdstructuur. Een Passende Beoordeling geeft door uitgebreidere onderzoeken en analyses van de
gevolgen van ingrepen veel betere inzichten in algehele gevolgen voor flora en fauna en
natuurfuncties dan de quickscans op deelgebied niveau, voor afzonderlijke ingrepen zoals dat nu
gedaan is.
-Beseft U dat quickscans een incompleet beeld van de ff-soorten en dat er slechts een paar van de
zeer vele soortgroepen/disciplines mee onderzocht zijn. Het gebied is nog waardevoller dan nu is
vastgesteld!
-Beseft U dat het toegankelijker maken van de Wantijoever zoals u in de visie Groen-Blauwe stad
beschrijft tot aantasting van getijdenruigten, wilgenvloedbos en struwelen, van ruimtelijke
samenhang van habitats en rust van de natuur in de ecologische Wantijzone leidt en dat dit geen
kwaliteitsimpulsen betreffen en geen compensatie biedt voor de verliezen in de monding van het
Wantij. Ziet U in dat dit juist tot verdere afbreuk van natuurlijkheid, natuurwaarden en ecologische
functies leidt.
-Respecteert U de beschermde natuurwaarden die in de ecologische Wantijzone leven.
-Beseft U dat de aanleg van de tij-woonwijken zoals voorgesteld voor Jeugddorp en de Grote Rug
belangrijke natuurwaarden verloren gaan, en dat deze plannen tot een veel grotere recreatiedruk op
het Natura-2000 gebied de Biesbosch zullen leiden. Iedere tij-woonwijk bewoner met een boot en
een treinstation bij de Grote Rug zal immers tot een extra toestroom van mensen in de Biesbosch
leiden. Realiseert U zich dat er dan geen zeker sprake is van win-win situaties voor de natuur. Weet U
dat Staatsbosbeheer in toenemende mate gebieden afsluit in de Biesbosch omdat de recreatiedruk
nu al veel te hoog is voor de natuur. Beseft U zich dat het inrichten van het Spaarbekken de Grote
Rug als ontwikkelingsgebied voor getijdennatuurgebied met eilanden en kreken die deels
toegankelijk en deels ontoegankelijk zijn, voor recreanten de recreatiedruk op de Biesbosch ontlast,
en uitbreiding van echte getijdenatuur oplevert, en dat dit echte compensatie voor recente verliezen,
en dus een win-win situatie voor de natuur is.
In de visie Groen-Blauwe stad ontbreek een bespreking van het ecologische belang, de uitzonderlijke
natuurwaarden van de Wantijrivier. Natuurdoelen, doelsoorten en doeltypen ontbreken ook.
Realiseert U zich dat de visie eigenlijk een visie wonen en recreëren betreft. Snapt U dat dit de indruk
wekt dat het eerder een woon- en recreatieplan is dan een ecologische visie.
-Beseft U dat de in het Kaderrichtlijn Water gevraagd wordt om werkelijke kwaliteitsimpulsen voor
natuur, en weet U dat meerdere fracties, organisaties en personen daar voorstellen voor hebben
gedaan en dat u nu plannen presenteert die juist tot afbreuk van natuurwaarden en ecologische
functies leiden.
In de visie Groen-Blauwe stad worden de genoemde verliezen van natuurwaarden en natuurfuncties,
zoals in de u bekende rapportages van Vertigo Research en Stichting het Wantij in het
mondingsgebied van Het Wantij niet besproken.
-Beseft U dat voor compensatie van verloren gegane natuurwaarden en ecologische functies
geanalyseerd en geïnventariseerd moet worden hoe groot de verliezen zijn om inzichtelijk te krijgen
wat er aan natuurwaarden gecompenseerd moet worden.
Vraag 2. U heeft eerder toegezegd1 om het gebied ten westen van de Prins Hendrikbrug mee te
nemen in de visie op de Wantijoevers en om te zoeken naar mogelijkheden om de ecologie in dat
gebied te versterken. Bent u het met ons eens dat dat zou moeten impliceren dat het
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Stadswervengebied wordt meegenomen in het beleid m.b.t. de stedelijke ecologische structuur? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord Het projectgebied Stadswerven is meegenomen in de Visie Staart. Hierin zijn de oevers
van zowel het Wantij als de Beneden Merwede betrokken.
Reactie Vertigo. Zie ook de vorige reacties op vraag 1.
Beseft U dat de oeververnieuwing in 2016 die door RWS is uitgevoerd ook ongunstig is geweest voor
veel FF-soorten, en dat hier diverse rivierstrandjes lagen die opgeofferd zijn voor de
oeververnieuwing. De beschermde Rivierrombout had hier leefgebied en sloop er uit op de kleine
strandjes (Boesveld en van der Neut 2001).
Vraag 3. U geeft aan dat de vooroeveroptie niet kan omdat de gemeente niet bevoegd is "vanwege
de breedte van de vaargeul" (p. 7 bovenaan).
a. Kunt u aangeven voor welke vaartuigen deze vaargeul van belang is?; gaat het om
beroepsgoederenvaart of pleziervaart?
b. In geval het gaat om beroepsgoederenvaart: hoeveel beroepsgoederenvaart er is over het Wantij?
c. In geval het gaat om pleziervaart: vanaf welke grootte van schepen zou dit bij een
natuurvriendelijke vooroever gehinderd worden?
d. Waaruit blijkt dat er onvoldoende ruimte is? Kunt u dat met documentatie onderbouwen?
e. Bent u er mee bekend dat uit onderzoek van STOWA (het onderzoekscentrum van de
waterschappen) blijkt dat langs een groot aantal vaarroutes voor beroepsgoederenvaart en
natuurlijkvriendelijke oevers zijn aangelegd?2
f. Kunt u aangeven waarom dit op andere locaties kan en hier niet?
Antwoord a. Het gaat bij de vaargeul in het Wantij nabij de Prins Hendrikbrug om beide. Volgens
Rijkswaterstaat (RWS) valt het Wantij vanaf de Beneden Merwede tot aan de Prins Hendrikbrug in de
categorie CEMT-scheepvaartklasse 5a (11,4 meter breed, minimaal 110 meter lang en een diepgang
tot 3,5 meter).
b. Om hoeveel beroepsgoederenvervoer het gaat is niet bekend bij het college en gezien de
verantwoordelijkheid van RWS voor de vaargeul ook niet relevant.
c. Niet van toepassing, gezien het antwoord onder 3.a.
d. Dat er onvoldoende ruimte is blijkt uit het antwoord op vraag 3.a. in combinatie met de breedte
en de ligging van de brugopening. Het beweegbare deel van de Prins Hendrikbrug bevindt zich aan de
zuidoostzijde, zodat de vaargeul naar die brugopening toe, direct langs de zuidoever van het Wantij
loopt. RWS vindt het nautisch onwenselijk om de vaarweg nog smaller te maken met vooroevers.
RWS benadrukt dat dit ter hoogte van de brug en haar remmingwerken helemaal onwenselijk is.
e. Het is ons bekend dat Rijkswaterstaat bezig is met de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs
grote rivieren, bijvoorbeeld aan de Maas in Noord-Limburg.
f. Het gaat daar om rivieroevers gelegen in landelijk gebied met meer ruimte in en langs de rivier en
zonder woningen of monumenten direct op de oever. Wat hier ook van zij, RWS heeft benadrukt dat
de vaargeul van het Wantij nabij de Prins Hendrikbrug niet smaller gemaakt kan worden.
Weet U dat in Rotterdam ook natuurlijke oevers in stedelijk gebied zijn aangelegd in het kader van
Rivier als Getijdenpark.
Zelfs met deze geldende normen zijn er toch voldoende mogelijkheden voor herstel (ontdieping) van
de waterbodems in de oeverzone en is er ook ruimte om vooroevers aan te leggen. Er hoeft alleen
een diepe vaargeul aanwezig te zijn.
Beroepsgoederenvaart is vrijwel nihil vooral nu de Scheepswerven er niet meer zijn, en dat zal dus
ook zo blijven. Het is voor het herstel van natuurwaarden en natuurfuncties dan veel beter dat RWS
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op korte termijn de normen aanpast en gaat voor het opheffen van een knelpunt voor migratie van
FF-soorten van en naar de Biesbosch dat nu ontstaan is, en zich met de huidige- en toekomstige
planologie van de gemeente nog verder ontwikkeld.
De huidige scheepvaart wordt niet gehinderd door vooroevers aan te leggen, zeker niet voor
zuidelijke oever van Stadswerven in het zuid-westelijke deel waar de rivier het Wantij op zijn breedst
is. Het is onlogisch dat voor het vernieuwen van de stenen oeverbeschoeiing en het plaatsen van
een hotelboot de vooroever wel verdiept mocht worden, maar dat deze na de verrichtte
werkzaamheden niet in de oude staat hersteld mag worden, vanwege de door U genoemde geldende
normen.
-Is Rijkswaterstaat akkoord gegaan met deze verdiepingen van de waterbodems in de oeverzones
van het mondingsgebied van het Wantij.
-Heeft Rijkswaterstaat U verboden om na de uitgevoerde werkzaamheden de oever te ontdiepen,
vanwege geldende normen. Is daar overleg over geweest.
-waarom is er met Rijkswaterstaat niet gesproken over het aanpassen van de normen.
De vooroever was goed geschikt habitat van de Rivierrombout en de Getijdeslak. De habitat van
beide soorten is voor het overgrote deel vergraven, en de waterbodem verdiept (zie foto).
Recent nog hebben er zonder vergunning nog werkzaamheden plaatsgevonden, die na melding van
Stichting het Wantij en overleg met ODZHZ door u zijn stilgelegd!
U weet dat De Rivierrombout opgenomen is in Bijlage II Verdrag van Bern en Bijlage IV
Habitatrichtlijn en de doelsoortenlijst en dat het een soort van de leefgebiedenbenadering (code
oranje). Op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan dier- en plantensoorten van communautair belang
die strikt moeten worden beschermd. Dat wil zeggen dat in de nationale wetgeving moet worden
opgenomen dat ze niet opzettelijk gedood of gevangen mogen worden.
-Waarom heeft U met de kennis dat de monding van het Wantij geschikt leefgebied is van de soort
dan toch werkzaamheden graafwerkzaamheden uit laten voeren in de oeverzone van Schaerweide.
Er geldt toch Europese wetgeving en Zorgplicht.
-Wist U dat de Rivierrombout de kensoort van grote ongewervelden (macro-evertebraten) in traag
stromende rivieren met zand- en slibbodem en oevers onderhevig aan enige golfslag is, en dat de
soort vanwege de kritische habitatkeuze een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het water
voor waterdieren.
-Weet U dat het voorkomen van deze kensoort een indicatie is van de specifieke biodiversiteit, en dat
waar de soort leeft de rivier geschikt is voor een hele reeks soorten kritische ongewervelden van
traag stromende rivieren, en dat door de verdiepingen en vergravingen belangrijk habitat voor de
gemeenschap van Rivierrombout, en de gemeenschap verloren is gegaan.
-Beseft U dat met de vergravingen en verdieping van de waterbodems in de monding van het Wantij,
het plaatsen van metalen wanden, het vernieuwen van de oever en het verwijderen van
ruigtevegetaties de habitat van de soort sterk verslechterd is, en deels zelfs ongeschikt is geworden,
en dat dit nadelige gevolgen heeft voor de gehele Wantijpopulatie.
-Weet U dat de Getijdeslak vermeld wordt op The IUCN Red List of Threatened Species, en dat het 1
van de 4 echt kenmerkende, typerende zoetwatergetijdensoorten die in Nederland leven.
-Weet U dat De Getijdeslak (Mercuria anatina) op de Rode Lijst Weekdieren als ernstig bedreigd
vermeld wordt, en dat het de kensoort van de gemeenschap van macro-evertebraten van het
zoetwatergetijdengebied.
-Weet U dat het areaal van deze soort na 1985 met ruim tachtig procent afgenomen ten opzichte van
de referentieperiode 1900 t/m 1965, en dat de Sliedrechtse Biesbosch (inclusief het Wantij) een
bolwerk is voor de soort in Nederland
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-Weet U dat 85% van het soortareaal in Nederland ligt, en dat de soort daarom een zogenaamde Istatus heeft, en Nederland daarom een grote verantwoordelijkheid draagt voor het behoud van deze
bijzondere en zeldzame soort.
-Weet U dat het voorkomen van deze kensoort een indicatie is van de specifieke biodiversiteit, en dat
waar de soort leeft is de rivier geschikt voor een hele reeks soorten kritische ongewervelden van
zoetwatergetijdengebieden.
-Beseft U dat met de vergravingen en verdieping van de waterbodems in de monding van het Wantij
voor de gemeenschap van het Getijdeslakje en de Rivierrombout en andere kritische waterdieren
habitats verloren zijn gegaan.

Een nog ondiepe vooroever langs Schaerweide voor de verdieping van de waterbodem en het
plaatsen van een Hotelboot. (Foto. F. Asraaf)
Vraag 4. De keuze voor de oever heeft invloed op de rivier. De gemeente is hiervoor niet bevoegd
gezag, dit ligt bij Rijkswaterstaat. In de brief geeft u aan dat "het water van de rivier het Wantij op
deze locatie geen eigendom van de gemeente is. De gemeente heeft derhalve geen
beschikkingsbevoegdheid ter zake.", (p. 7 bovenaan).
a. Deelt u de visie dat het past bij behoorlijk bestuur om bij een beslissing die direct het
beheersgebied van Rijkswaterstaat raakt, hierover met Rijkswaterstaat in overleg te treden?
b. Bent u bekend met het beleid van Rijkswaterstaat ten aanzien van natuur langs de rivieren? Bent u
ervan op de hoogte dat een belangrijk punt hierin is dat Rijkswaterstaat inzet op herstel van de
natuur, onder andere door aanleg van natuurvriendelijke oevers? 3
2 ttps://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%2020002010/Publicaties%202000-2004/STOWA%202000-08.pdf, table 17. De mogelijkheid van een
vooroever komt ook in dit rapport naar voren.
3https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/maatregelenwaterkwaliteit/
herstel-leefgebied/index.aspx. Citaat: "Veel oevers zijn bekleed met stortsteen. Op sommige plaatsen
vervangt Rijkswaterstaat een deel van het stortsteen door…..
c. Is er overleg geweest met Rijkswaterstaat over haar visie op de mogelijkheden voor een
natuurvriendelijke oeverbescherming aan het Wantij ter hoogte van Stadswerven? Zo ja: wat is
hierop de visie van Rijkswaterstaat? Zo nee: waarom is dit niet gebeurd?
Antwoord a. Voor de totstandkoming van de Visie Staart en de uitwerking ervan, waar de
Wantijoever op bedoelde locatie onder valt, heeft de gemeente veelvuldig overleg met
Rijkswaterstaat en andere overheden. Ook over de oeverlijnen in het kader van de Watervergunning
voor het gebied Stadswerven heeft de gemeente regelmatig contact met Rijkswaterstaat.
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Heeft U de organisaties ook op de hoogte gebracht van het uitzonderlijke ecologische belang van de
monding van het Wantij. Deze was immers al beschreven in rapporten van Stichting het Wantij en
Vertigo Research. Is er in die zin ook overleg geweest over compensatie van natuurwaarden en
natuurfuncties.
b. Rijkswaterstaat zoekt inderdaad langs rivieren naar mogelijkheden voor aanleg van
natuurvriendelijke oevers. Op dergelijke locaties "mogen natuurlijke rivierprocessen als erosie en
sedimentatie, de oeverzone weer zoveel mogelijk vormgeven"3. Los van het ontbreken van de
ruimte bij de vaargeul in het bedoelde stuk Wantij, is het geschetste erosieproces in stedelijk gebied
met bebouwing op korte afstand, niet wenselijk.
De oever was in het verleden over een ruime breedte ondiep zoals oude foto’s laten zien. De oever
achter Villa Augustus is vernieuwd. Door het verdiepen van de vooroever wordt het erosieproces
juist versterkt!
-Beseft U dat het verdiepen van de vooroever juist het erosieproces versterkt!
-Wat bedoelt U met niet wenselijk met bewoning op korte afstand. Doelt u op visuele aspecten die
niet in Uw bestemmingsbeeld passen, of bedoet u gevaren voor de bewoners. Graag meer
helderheid hierover.

c. De gemeente zit in het kader van de Visie Staart aan tafel met Rijkswaterstaat en andere
overheden over de mogelijkheden van natuurvriendelijke oevers. De uitkomst van dat overleg is dat
deze mogelijkheden gezocht moeten worden in het buitengebied, zoals in het Wantij meer
stroomopwaarts.
Uit de bijeenkomst en excursie die op 9 januari voor het project Kader Richtlijn Water (KRW) van
Rijkwaterstaat heeft plaatsgevonden, bleek juist dat RWS open staat voor natuurontwikkeling in het
mondingsgebied van het Wantij. Het ecologisch belang van het mondingsgebied werd beaamd door
de woordvoerders van RWS. De visies van Vertigo zijn ingetekend op een kansenkaart in bijzijn van
RWS en SBB. Dit staat haaks op de bewering die U nu doet. Hoe kan dit?
Zie eerder betoog bij vraag 1. De oevers stroomopwaarts zijn overigens al overwegend
natuurvriendelijk, vooral vanaf het Wantijpark en aan de overzijde vanaf de Beekmanstraat. Met
name in het traject vanaf de Prins Hendrikbrug, aan de Maasstraat tot aan de Beekmanstraat, zijn
kwaliteitsimpulsen wenselijk. De verliezen in het mondingsgebied zijn van dermate grote omvang
dat deze stroomopwaarts, in het stedelijke gebied niet voldoende gecompenseerd kunnen worden
Vraag 5. U geeft aan dat behoud van bomen in de oeverconstructie ongewenst zijn wegens de erg
dure voorzieningen die dan noodzakelijk zijn. Kunt u deze bewering nader onderbouwen?
Antwoord De hoofdreden om geen bomen te willen in de Wantijoever is de oeverveiligheid. Een
deugdelijke en veilige oeverbescherming staat immers voorop. De kosten zijn ook een factor die bij
de afweging is meegewogen, maar zijn niet de belangrijkste reden. De door u bedoelde extra kosten
gaan niet alleen over de te treffen voorzieningen, maar ook over de gevolgen van het in standhouden
van bepaalde bomen. Zo heeft Iv-Infra uitgelegd dat – bij behoud van bomen – enerzijds de bomen in
de stenen groeien met een lokale zwakke plek in de stam die bij een storm gemakkelijk kan leiden tot
omwaaien van de bomen, anderzijds dat de oeverbekleding in stand houden lastig/kostbaar is (de
bekleding wordt opgedrukt en verliest zijn functionaliteit). Ook bestaat er het risico van 'uitspoelen'
van de boomvoorzieningen en is er extra inzet voor beheer en onderhoud
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nodig, juist vanwege de nabijheid van de recente woningbouw en een monument. Bomen in de
zetsteenoever betekenen extra reparaties en dus extra kosten. Niettemin heeft het college bezien in
hoeverre de wensen van Stichting Het Wantij om bomen te behouden zouden kunnen worden
ingewilligd. De conclusie is dat het qua oeverveiligheid verantwoord is 9 specifieke bomen te
behouden in de nieuwe oeverconstructie, gezien hun positionering in de bestaande oever ('op/in de
berm'). Dat die positionering van belang is voor de oeverveiligheid is in het door u aangehaalde
memo van 12 december 2019 uitgebreid toegelicht.
Beseft U dat door de kap van de bomen en de teloorgang van ruigten Schaerweide de ruimtelijke
samenhang van de robuuste rivieroeverhabitat (bomen en ruigten) verloren gaat. Deze ruimtelijke
samenhang was voor de bouw en vernieuwingen vanaf het Energie terrein richting de Biesbosch
gunstig. Zie ook eerder opmerkingen over knelpunt voor migratie van ff-soorten en het verloren gaan
van het natuurgebiedje Schaerweide bij opmerkingen vraag 1).

Vraag 6. U citeert rapporten waaruit zou blijken dat er weinig ecologische waarde in het onderhavige
gebiedje aanwezig is en dat met het kappen van bomen geen verbodsbepalingen uit de Wet
Natuurbescherming worden overschreden
a. Waarom zijn de uitvoerige rapporten van Vertigo hier niet in de beschouwing betrokken?
b. Bent u het met ons eens dat de ecologische functie van een gebiedje als het onderhavige niet
alleen bepaald wordt door wat er op een bepaald moment aldaar wordt aangetroffen, maar ook
door de mogelijke functie op andere momenten en als doortrekgebied. Zo nee, waarom niet?
c. Bent u het met ons eens dat – als de ecologische waarde van het gebiedje op dit moment beperkt
is – het mogelijk is om de ecologische functie ervan te versterken? Zo nee, waarom niet?
d. bent u het met ons eens dat de ambitie van ecologische versterking4 méér impliceert dan strikte
naleving van wettelijke verbodsbepalingen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord a. Wij schakelen altijd erkende ecologische bureaus in en heeft vertrouwen in de
geleverde rapportages. Niettemin zijn ook de rapportages van Vertigo in de afweging betrokken.
Omdat de bevindingen overeen kwamen met die van de door de gemeente ingeschakelde bureaus
gaf dat geen aanleiding om de ecologische waarde van het bedoelde gebied anders te beoordelen.
b. Het uitgevoerde ecologisch onderzoek heeft betrekking gehad op alle mogelijke soorten en
soortgroepen die in en om het plangebied (kunnen) voorkomen en beslaan daardoor alle functies en
periodes die relevant zijn voor die soorten, met de nadruk op het wettelijke en ecologische belang
daarvoor als broed- en voortplantingsgebied. Hiertoe is niet alleen concreet onderzoek conform de
hiertoe vastgestelde standaarden uitgevoerd, maar zijn daarnaast bestanden geraadpleegd waarin
ecologische gegevens van deafgelopen jaren (jaarrond) zijn vastgelegd.
c. De ecologische waarde van het plangebied komt overeen met andere stenige oeverzones met
oeverbegroeiing langs het Wantij en is hier vanwege de beperkte schaal vooral van enig belang voor
een aantal algemene (vogel)soorten van bomen en struiken. De functie en het belang van de
oeverzone voor de beschermde bever, de rivierrombout en voor beschermde vleermuizen is klein of
afwezig gebleken. Door de voorgenomen werkzaamheden komt de huidige gunstige staat van
instandhouding van deze soorten en algemene broedvogels in Dordrecht niet in het geding. Het
verlies is bovendien slechts tijdelijk, er zijn voldoende uitwijkmogelijkheden beschikbaar en het
tijdelijk verlies is goed vervangbaar. In de herinrichtingsplannen zit reeds de aanplant van nieuwe
bomen langs het toekomstige voetpad aan de Wantijoever, met meer duurzame kwaliteit en
uiteindelijk grotere boomkronen. Daarnaast kiest het college op basis van ingewonnen advies ook
voor aanvullende beplanting die de ecologische waarde vergroot. Het voornemen leidt weliswaar tot
een tijdelijk en beperkt natuurverlies, maar naar verwachting op termijn tot een hogere
ecologische waarde dan nu het geval is.
d. Wij laten ons bij landschapsinrichting niet strikt leiden door verbodsbepalingen, maar kijken naar
alle natuurwaarden. Dit is zowel het uitgangspunt voor de nieuwe beplanting bij het 50 kVgebouw,
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voor de invulling van het projectgebied Stadswerven als voor de Visie Staart en de uitwerking ervan.
Er wordt zowel integraal als per situatie gekeken naar de mogelijkheden voor natuurontwikkeling.
De bevindingen van Vertigo waren weldegelijk anders dan die van andere bureaus!!.
-Vertigo spreekt over het voorkomen van twee zeer waardevolle levensgemeenschapen die
belangrijke natuurwaarden en biodiversiteit indiceren en dus kwaliteits indicatoren of gidssoorten
zijn.
-Vertigo noemt tal van bijzondere soorten die in de oevers leven, waaronder Rode-lijst soorten en
beschermde soorten. De monding van het Wantij is het belangrijkste leefgebied van een aantal van
die soorten. Een aantal soorten is alleen in het mondingsgebied van Het Wantij aangetroffen en
nergens anders op het Eiland van Dordrecht! Dit wordt niet genoemd door andere
onderzoeksbureaus.
Indien dergelijke soorten zwaar getroffen worden door de werkzaamheden in de riviermonding heeft
dat voor de gehele Dordtse populatie nadelige gevolgen, en kan dat negatieve gevolgen hebben voor
de gunstige staat van instandhouding op het Eiland van Dordrecht. Over dergelijke gevolgen wordt
niet gesproken door andere bureaus
- Vertigo benoemd de aanwezigheid van soorten die de functie van stapsteen van het
mondinggebied indiceren.
- Vertigo gaat uitgebreid in op het belang van de aanwezigheid van ongewervelde waterdieren in het
mondingsgebied van het Wantij.
-Vertigo benoemt het ecologische belang en de ecologische functie van de Wantijrivier en het
mondingsgebied, zowel in brede- als in specifieke zin.
-Vertigo bespreekt in de rapporten uitgebreid het verlies van het natuurgebiedje om het KV- gebouw
(Schaerweide), en andere verloren gegane natuurwaarden, en ook de plicht tot compensatie van
deze verloren natuurwaarden die in het mondingsgebied van het Wantij plaats horen te vinden.
-In een rapportage over Natuurwaarden op Schaerweide wordt door het NWC gesteld dat het
kappen van de bomenrij geen gevolgen heeft voor het Natura2000 gebied de Biesbosch. Vertigo stelt
dat de door de kap van de bomen en andere natuurverliezen weldegelijk gevolgen heeft voor het
N2000-gebied de Biesbosch, omdat de ruimtelijke samenhang van habitat van bomen, struiken en
ruigten verloren gaat in de mondingsgebied van het Wantij, en ook dat er een goede ruimtelijke
samenhang van habitat was, en gedeeltelijk nog is vanaf Schaerweide richting het parkje aan de
Badweg via het Wantijpark naar de Biesbosch: “In het veld en op luchtfoto’s is goed te zien dat er
goede ruimtelijke samenhang van habitat is met de boomgroepen en natuur in het parkje aan de
Badweg. De kap van de bomen en het verloren gaan van het natuurgebiedje op Schaerweide heeft
weldegelijk gevolgen voor het N2000-gebied De Biesbosch, en dat is logisch want de bomenrij en de
oeverruigten zijn onderdeel van een ecologische hoofdstructuur. Het voorkomen van kenmerkende
planten en dieren van in de monding van het Wantij die in de Biesbosch en het rivierengebied leven
zijn daar indicaties van. De functie als ecologische hoofdstructuur houdt natuurlijk niet op ten westen
van de Prins Hendrikbrug”.
Al deze punten worden niet besproken in de rapporten van de gerenommeerde onderzoeksbureaus!
De bevindingen van Vertigo komen dus niet overeen met die van andere bureaus zoals u stelt!
-Er is slechts beperkt onderzoek gedaan naar soortgroepen. De meeste soortgroepen zijn niet
onderzocht. Welbeschouwd is zelfs met het uitgebreidere onderzoek van Vertigo maar een beperkt
beeld van het totaal aantal soorten dat er leeft verkregen. Dit beperkte beeld laat al zien dat het
gebied uitzonderlijk hoge natuurwaarden heeft.
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Zie verder ook de reactie op vraag 1 over het verschil in geomorfologie.
-Vertigo deelt als Rivierrombout specialist het belang van het mondingsgebied zoals de gemeente
en het NWC die schetsen niet. Er is inmiddels al veel habitat van de RR verloren gegaan, en dit heeft
zeker gevolgen voor de populatie in het mondingsgebied, en voor het gehele Wantijgebied. Vertigo
bespreekt uitgebreid de verliezen in het mondingsgebied die veroorzaakt zijn door de gemeentelijke
werkzaamheden in het rapport: “Het voorkomen van de Rivierrombout in het Wantij”.
-Waarom heeft U met de wetenschap dat er een populatie van de zwaar beschermde Rivierrombout
leeft, dan toch werkzaamheden uit laten voeren in de oever van Schaerweide ,en in de noordelijke
insteekhaven
-Bent U zich van bewust dat quickscans slechts een zeer bepekt beeld geven van de werkelijke
natuurwaarden en natuurfuncties, en dat slechts een zeer beperkt deel het totaal aantal
soortgroepen is onderzocht en dat het werkelijke aantal fauna soorten veel groter is dan nu
vastgesteld.
-Weet U dat voor het goed bepalen van de populatie Rivierrombouten, goed verspreid in tijd een
tiental veldbezoeken nodig zijn en dat er dan systematisch en methodisch gezocht dient te worden. --Beseft U dat even kijken tijdens quickScan niet voldoende is voor het verkrijgen van een goed beeld
van het voorkomen van de soort.
-Beseft U dat voor de verdiepingen van de waterbodems en het plaatsen van metalen damwanden
en het vernieuwen en intensiever beheren van de vegetatie de habitat van de Rivierrombout
voordien beduiden beter is geweest en dat dit ook de reden is dat de populatie in het
mondingsgebied achteruit gaat.
U stelt dat er ook oude onderzoeksgevens zijn betrokken bij de onderzoeken. Dan had U moeten
weten dat er een populatie Rivierrombouten leeft in het mondingsgebied van het Wantij. Wist u dat?
-Beseft U dat het functionele ecologisch belang net zo belangrijk is of wellicht belangrijker is dan het
wettelijke vastgestelde ecologische belang en dat u daar in het kader van zorgplicht en compensatie
van natuurwaarden rekening moet houden.
Bureau Vertigo bespreekt uitgebreid alle verliezen en beschadigingen van habitats die er inmiddels
hebben plaatsgevonden in het mondingsgebied van Het Wantij. Overduidelijk is dat het de verliezen
voor getijden en riviernatuur niet tijdelijk maar permanent zijn! De verliezen zijn niet vervangbaar
omdat er een compleet natuurgebiedje rond het KV-gebouw is verdwenen. Dat de beperkte groen
aanplant in de vorm van verspreide aanplant van bomen de ecologische waarde vergroot is absoluut
niet mogelijk. Dit wordt in het rapport met een fotorondgang in en rond de wijk Schaerweide
duidelijk geïllustreerd. Het is aangetoond een onwaarheid van de gemeente Dordrecht “dat alles
ecologisch beter wordt”. Er zal nog veel natuur en groen verdwijnen als de planologie voor het
gebied doorgaat en wordt uitgevoerd. Overigens dient men in het kader van compensatieplicht uit te
gaan van de situatie van de natuur zoals die was kort voor de stedelijke inrichting en niet op een
moment dat het overgrote deel van de natuurwaarden al vernietigd is want vanaf het moment dat er
in een door bebouwing versteende omgeving bomen worden aangeplant is er al snel sprake van
toename van ecologische waarden.
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Bijlage 7. Waarschuwingsbrief Omgevingdienst Zuid-Holland Zuid
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