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Betreft: schriftelijke inspraakreactie namens bewoners Stadswerven Noord bij de onderwerpen 

Visie Staart en Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Stadswerven 2009 (agendapunten 16, 
17 en 18); 9 maart 2021. 
 

 
Geachte leden van de Commissie Fysieke Leefomgeving Dordrecht, 
 
Als bewoners hebben wij via Groen Links inbreng geleverd voor de Visie Staart en een zienswijze 
ingediend tegen het Ontwerp herziening bestemmingsplan Stadswerven 2009.  
Wat de bewoners bepleiten komt er kort gezegd op neer dat Stadswerven in zijn geheel 
groener/natuurlijker wordt aangelegd, en dat het nog aanwezige volwassen groen, al dan niet door 

de mens geplant, zoveel mogelijk behouden blijft en aangevuld wordt met nieuw(e) groen/natuur. 
Daarvoor bestaat een groot draagvlak onder de huidige bewoners. 
 
De redenen daarvoor zijn uiteraard zo divers als er ondertekenaars (ca. 95) zijn. In hoofdzaak: 
-  Het Masterplan Stadswerven uit 2009 en de uitwerkingen daarna zijn door de tijd 

ingehaald: de wereld is veranderd, en er is een inmiddels toch algemeen erkende, vrij 

dringende noodzaak, gebieden veel groener en natuurlijker te gaan ontwikkelen, waarbij 

zowel ruimte voor mens als natuur is. De gemeente houdt echter tot nu toe "hardnekkig" 
vast aan de aanleg van een hoogstedelijk gebied zonder groen of natuur. Feitelijk zelfs 
nog minder groen dan indertijd in het Masterplan is beschreven. 

-  Groen en natuur in de zeer directe leefomgeving dragen bij aan gezondheid en 
woongenot. 

 

In de vanavond in de commissie Fysieke Leefomgeving te bespreken voorstellen is ten aanzien van 
Stadswerven aangegeven dat: 
1.  er in de Visie Staart aandacht aan is besteed. 
2.  er voor Stadswerven een natuurplan zal worden opgesteld en dat bewoners daarover 

t.z.t. per nieuwsbrief zullen worden geïnformeerd. Dit wordt direct gerelativeerd onder 
verwijzing naar het hoogstedelijk karakter van Stadswerven. 

3.  aan de projectontwikkelaars wordt meegegeven dat zij in het vervolg natuurinclusief 

moeten gaan bouwen. 
4.  met OCW afgesproken is dat zij de landtong mogen bebouwen. Een alternatief wordt niet 

aangedragen. B.v. OCW aanbieden elders in het gebied of de stad nog 6 woningen te 
realiseren, en de landtong niet te saneren maar te bestemmen tot steppingstone voor de 

natuur, eventueel gecombineerd met incidentele openstelling. 
 

Wat merken de bewoners/natuur hier straks van? 
ad 1.  Niets, want de aandacht vertaalt zich niet naar een concreet voorstel voor Stadswerven. 
ad 2.  De nieuwsbrief, hoewel de bewoners herhaaldelijk hebben gevraagd bij de nauwer bij de 

planontwikkeling betrokken te worden. 
ad 3.  Niets, want een natuurinclusief huis zonder natuurinclusieve omgeving heeft nauwelijks 

meerwaarde. Wat heeft een vogel b.v. aan een nestkast als er geen voeding, beschutting, 
bomen, vluchtplaats of water in de omgeving zijn. 

ad 4.  Kaalslag op de landtong en de kade van de Biesboschhal waar de laatste volwassen 
bomen van Stadswerven Noord staan. 

 
Wat willen wij graag: 
A Evaluatie van het Masterplan Stadswerven 2009 en de uitwerkingen nadien, omdat de 

wereld veranderd is en er een dringende noodzaak is tot natuurinclusief ontwikkelen van 
woongebieden. Hoogstedelijk prima, maar wel met ruimte voor groen en natuur. 

B Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling van Stadswerven, in combinatie met nieuwe 
afspraken met de projectontwikkelaars. 

C Betrokken worden bij de planvorming voor groen en natuur in Stadswerven, in plaats van 
geïnformeerd te worden per nieuwsbrief. 

 
 

Met vriendelijke groet namens de bewoners van Stadswerven Noord 
 
Trudie van Wattum 
Werf van Schouten 48 
3313 DB Dordrecht 


