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Aan de gemeenteraad van Dordrecht, 

Op 19 februari 2019 heeft Beter Voor Dordt een initiatiefvoorstel aan de raad aangeboden 

om het Dordtse poldergebied aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het ging en gaat 

hierbij met name om de Bovenpolder of Alloijzenpolder, de Noord Bovenpolder en het nog 

resterende onbebouwde deel van de Zuidpolder.  

In de periode daarna werd in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan om de 

cultuurhistorische waarde van dit gebied te bepalen, en daarmee of het de 

monumentenstatus waardig zou zijn.  

De resultaten waren niet onverdeeld gunstig. De jongste polder, de Biesboschpolder, 

ingepolderd in 1926, kwam er het best af. De eerder genoemde polders minder. Hoewel ze 

veel ouder zijn. De Noordpolder stamt uit 1616, De Zuidpolder uit 1617, de Alloijzen- of 

Bovenpolder uit 1652, en  de Wieldrechtse polder uit 1659. Tot in de 20e eeuw zou het 

Eiland van Dordrecht zonder deze polders niet hebben bestaan. De Biesboschpolder werd 

pas in 1926 aangelegd. De historische waarde van deze oudste polders valt volgens ons niet 

te ontkennen.  

Toch is dit niet waarom Beter Voor Dordt deze polders een beschermde status  wil geven. 

Het gaat niet om het verleden, maar om de toekomst van de polders. Ons gaat het om het 

bewaren van een uniek landschap dat nog weids en open is. Zodat niet over een aantal 

jaren fietsen over de nog bestaande dijken niet meer tussen de polders kan, maar alleen 

tussen nieuwbouwwijken door.  

Beter Voor Dordt heeft onderzocht of er nog andere mogelijkheden zijn om een 

beschermde status voor de polders te krijgen en waarborgen. Daarbij zijn we tot de 

conclusie gekomen dat de gemeentelijke monumentenstatus voor nu toch de beste 

garantie geeft.  

Daarom, en omdat wij dit graag nog voor het einde van deze raadsperiode willen afronden, 

heeft Beter Voor Dordt besloten het initiatiefvoorstel MONUMENTENSTATUS VOOR HET 

DORDTSE POLDERGEBIED” door te geleiden naar de Gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet, 

Fractie Beter Voor Dordt 

David Schalken-den Hartog, Ineke Jager, Jan-Willem Wringer, Glen Nederhof 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 


