
De COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

b e s l u i t :

Er wordt ingesproken door de heer Goossen van Stichting Wantij.

De commissie kan zich over het algemeen vinden in de visie en de gekozen balans tussen natuur 
en recreatie. Er wordt gevraagd om monitoring van biodiversiteit en de ontwikkeling van recreatie 
in het gebied. Ook wordt gevraagd of er een vooroever bij het 50 kV-gebouw kan worden 
gecreëerd, of in Stadswerven Noord meer groen en minder verstening mogelijk is, of op 
Stadswerven Zuid het Energieplein en de parkeergarage kunnen worden vergroend, of er een 
stadsstrand langs het Wantij kan komen, hoe wordt om gegaan met de mogelijke spanning tussen 
het Natura 2000-gebied en recreatie en mogelijke vervuilde grond op de Staart.

Wethouder Sleeking antwoordt dat het westelijke deel van het Wantij zich onderscheid van het deel 
ten oosten van de Prins Hendrikbrug. Het westelijke deel heeft van oorsprong een industrieel 
karakter. De huidige ontwikkeling past in de stedenbouwkundige plannen, het is een stedelijke 
omgeving. Het is niet makkelijk om daar natuurvriendelijke oevers te realiseren. Ook bij 
Stadswerven wordt gekeken naar meer vergroening, daar is ook vraag naar van bewoners. Op 
Stadswerven Zuid zijn extra bomen aangeplant, die moeten nog goed gaan groeien. De Wantijzijde 
van de parkeergarage vergroenen staat op het wensenlijstje van het college. Er wordt ook gekeken 
naar meer drijvend groen. De wethouder verwacht een groene uitstraling van de wijk in de 
toekomst. Vanaf het Wervenpark tot diep in het gebied worden in de toekomst bomen geplant. Het 
zoeken naar evenwicht tussen natuur en recreatie blijft van belang; het Wantij is nu al druk 
bevaren. Het is met elkaar zoeken naar de juiste balans, rekening houdend met Natura 2000. Ten 
zuiden van de Prins Clausbrug wordt als een stadsstrandachtige locatie gerealiseerd. 

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen. GroenLinks 
overweegt nog een of meerdere moties in te dienen.

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 9 maart 2021.


