
Beste Raadsleden, 

 

 
 
Dinsdag staan de visie Staart en de bestemmingsplanwijziging van de Landtong 

Stadswerven als  een gecombineerde bespreking op de agenda van de commissie Fysiek. 
Stichting Het Wantij heeft in haar laatste brief aan u van 30 januari een pleidooi 

gehouden over de waarde van water/bodem/ oever natuur in Stadswerven dat in feite 

een zeer bijzonder natuurgebied is. Ook heeft de Stichting, samen met bewoners, op 12 

jan. 2020 een zienswijze  ingediend tav het gewijzigde bestemmingsplan. 
 
Er is op dit moment veel gaande aan plannenmakerij en ideeen voor de Wantijzone. 

Naast de visie van de gemeente waar het laatste woord nog niet over is gesproken 

bestaan twee visies waar de Stichting bij betrokken is; de visie geschreven vanuit 

Rechten voor de Rivier; “Van Wantijwadden tot parelketting” en die van ecoloog Arno 

Boesveld. Op beide visies is niet of nauwelijks een reactie gekomen van het college.  
 
Daarnaast is de Stichting actief betrokken bij het maken van een ontwerp voor 

verbetering van de ecologische situatie van het Wantij met voorstellen voor het 

aanleggen van nevengeulen, vooroevers etc vanuit het project  KaderRichtlijn Water, 

KRW, van Rijkswaterstaat. 
 
Vervolgens is Stichting Het Wantij betrokken als partner bij het project River Commons 

van de Universiteit Wageningen, WUR en het project Living Rivers, een Europees project 

ook van de WUR. 
 
Daarmee wordt overtuigend duidelijk gemaakt dat we met het Wantij te maken hebben 

met een zeer waardevol natuurgebied met een zeer speciale problematiek. Bij al het 

denken over het belang van natuur in deze stedelijke omgeving denkt de Stichting ook in 

het bijzonder aan het samengaan met het woon en leefklimaat waaronder de recreatieve 

functie. Het project River Commons is daar bij uitstek het bewijs van. 
 
Vooral wat Stadswerven betreft mag u weten dat "de wereld meekijkt". Daartoe nodigen 

wij u uit het volgende (korte) filmpje te bekijken gemaakt door Makmende in opdracht 

van de WUR 
 
https://vimeo.com/506133205/6f72d8c259  
 
wij wensen u veel wijsheid, 
met vriendelijke groet  
Cor Goosen, secretaris 

https://vimeo.com/506133205/6f72d8c259

