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Huidige status/uitgangspunten vanuit de Bovenhoek
Samen komt er iets moois tot stand.
Een zwemvijver (daarmee ook speelvijver) is al afgewezen door de gemeente
Dordrecht, waarbij geconcludeerd is dat het te duur en te onveilig is. (kosten:
aanleg/onderhoud, veiligheid: blauwalg/vervuild kavelpad, slechte doorstroming)
De dijk is nu een intensief gebruikte wandel- en fietsroute, toenemend autoverkeer
is niet wenselijk en gevaarlijk. Huidige verkeerssituatie bij Zuidendijk /
Provincialeweg is nu al gevaarlijk, nog meer verkeer is onwenselijk.
Dordrecht heeft een mengeling aan mensen, recreatie moet daar op aansluiten.
De bovenhoek is daarbij een unieke plek.

[Merwelanden]
intensieve dagrecreatie

Variatie in Dordtse recreatie
Alle drie met eigen karakter,
Passend bij diversiteit van Dordrecht
[De Nieuwe Dordtse Biesbosch]
Rustige dagrecreatie

[De Elzen]
Actieve
recreatie

Wat doen we nu al?
Bovenhoekbewoner Tony ruimt 2 a 3x per week
het huidige terrein weer op.
We hebben gesprekken met Dordtse
instellingen.
Proberen constructief mee te denken, niet
alleen voor onszelf, maar juist voor heel
Dordrecht.

Instructieruimte
streekproducten
+ educatie

Ecologische
gebiedsontwikkeling

Vogel broed en
observatie gebied

Gemaakte afspraken
We gaan kijken of we het gebied d.v.m. buurtparticipatie samen kunnen
ontwikkelen.
Water wordt krekenachtige structuur zoals in de Biesbosch is terug te vinden en
passend bij de Nieuwe Dordtse Biesbosch (waar dit een toegangsport tot is)
Als eerste zal de natuur worden aangelegd, waarna wordt gekeken hoe de horeca
er goed in past.

Reis die we samen zijn gegaan
Met geven en nemen hebben de gemeente Dordrecht het buurtschap de
Bovenhoek we samen de afgelopen jaren een reis gemaakt. We zijn zo steeds
dichter bij elkaar gekomen. Wij kijken uit naar de eerste concrete acties.

Antwoord op vragen
Worden er bomen omgehakt voor het aanleggen van het pad naar de
zeedijk?
Nee, sterker nog, nu staan er geen bomen in het gebied en we willen naast het
pad wilgenbomen planten.
Waarom nu al zwemplas schrappen door alleen met de bewoners te praten?
De zwemplas is niet door de bewoners, maar door de gemeenteraad geschrapt.
De haalbaarheid, met name op de punten veiligheid en kosten, zijn de reden dat
het geschrapt is. Later is er een speelvijver geïntroduceerd, maar hiervan is vrij
snel vastgesteld dat dit vergelijkbare problemen opleveren. Overigens naast het
feit dat een zwem en/of speelvijver niet past in deze omgeving.

Antwoord op vragen
Waarom de buurt er bij betrekken?
Naast dat dit al afspraken zijn die gemaakt zijn met de wethouder, hebben de
bewoners veel invloed op het goed verlopen van de recreatie. Op dit moment
zetten de bewoners zich al in en bewoners die veel te klagen hebben helpen niet.
Daarnaast is er binnen de Bovenhoek een grote groep mensen die zich
enthousiast inzetten voor Dordrecht en dat willen ze ook voor dit terrein doen.
Is er horeca nodig om mensen te trekken?
Het gebied wordt nu al goed gebruikt. De mensen weten het te vinden voor
fietsen, hardlopen, enz. En dat zelfs zonder dat er een pad naar de zeedijk is.

Antwoord op vragen
Is er behoefte aan meer horeca?
In en rond de nieuwe Dordtse Biesbosch zijn als verschillende horeca
gelegenheden (watertoren, kop vh land, theetuin, …). Daarom ook de afspraak
om, na het verder ontwikkelen van de recreatie en de natuur te kijken of horeca,
en zoja, welke horeca, passend is.
Is het pad ook ingericht voor minder valide?
Daar hebben wij tot nu toe geen rekening mee gehouden. Wat wij willen
voorstellen is om tijdens het verder ontwikkelen van het terrein daar wel een
aantal voorzieningen voor te treffen. We denken dan aan het toegankelijk maken
van de onderwijsvoorziening en voorzieningen om mindervalide mensen ook te
kunnen laten meewerken al vrijwilliger bij het onderhouden.

Antwoord op vragen
Hoe levensvatbaar is de horeca?
Grootte van de huidige levensvatbaar gebleken horeca:
Gelegenheid

Gebouw [m2]

Terras [m2]

Open (zomer)

Herberg Kop vd Land

90

60

-

Huiskamercafé Fluitekruit

40

50

4d; 10:30-21:00

Theetuin Oogstpark

70

60

5d; 11:00-17:00

Viersprong

340

150

4d; 12:00-20:00

Shirestal

??

??

4d; 11:00-17:00

Restaurant Merwelanden

450

320

4d; 11:00-20:00

Watertoren (restaurant, hotel)

125

40

-

Biesbosch centrum (vergaderen,
activiteiten, verhuur, educatie)

850

100

-

StayOké + DRIJF (Hotel, camping, verhuur)

1000

180

-

Voorgestelde grootte recreatieterrein NDB

500

400

??10:00-23:00?

Beste
vergelijkbaar

Grote
gelegenheden,
niet passend bij
rustige recreatie

Openstaande vragen / te nemen acties
-1- (kunnen we) Besluiten om de uitbreiding van de horeca na het ontwikkelen van
het recreatie/natuurgebied te overwegen (vergelijkbaar met besluit van commissie
leefomgeving van voor de verkiezingen)
-2- (kunnen we) Besluiten om de buurtparticipatie daadwerkelijk vorm te gaan
geven. Dit is met de (vorige) wethouder al besproken.
-3- (kunnen we) Besluiten om alvast klein te gaan beginnen en het wandelpad
naar de zeedijk daadwerkelijk te gaan aanleggen. (e.v. het openluchttheater)
-4- (kunnen we) Besluiten om binnen de buurtparticipatie samenwerking,
gezamenlijk het (definitief) ontwerp ta gaan maken.
-5- Welke financiële middelen zijn nu beschikbaar voor de eerste stappen?

Namens de Bovenhoek bewoners:
Voor vragen bel/mail:
Winifred: 06-55863323 / winifred@roggekamp.eu
Wim: 06-40400790 / w.tazelaar@upcmail.nl

