
Bewoners: Zelfredzaamheid en samenredzaamheid 
Centraal staat het bewustmaken van bewoners van de mogelijkheid van een overstroming: wat zij 
moeten doen als deze dreigt en hoe ze zich daar het beste op kunnen voorbereiden. Met name het 
onderdeel 'De Redders van Dordt' (zie onder) in het programma in de Biesboschhal verbeeldt dit op 
een speelse wijze die op de Dordtse jeugd is gericht. Het tweede project gericht op de bewoners is het 
TIJ Festival: een 10-daags kunst- en lichtfestival met een verhalenroute waarin de waterveiligheid het 
centrale thema is.  
 
De Redders van Dordt 
Timing:  Educatieprogramma: mei t/m juli 2021       Grote Reddingsdag: 2 juli 2021 
Doelgroep:  Basisschoolkinderen uit groep 6 
Locatie:  Biesboschhal 
Karakter: Lange termijn: Intentie om jaarlijks een overdracht naar de nieuwe groepen 6 te laten 

plaatsvinden tijdens het testen van de vloedschotten 
 
Informatie: 
De Redders van Dordt is een project over waterveiligheid voor scholieren uit het primair onderwijs, 
met als hoogtepunt een reddingsactie op zelfgebouwde vlotten over het Wantij. In het 
educatieprogramma leren de kinderen op hun eigen niveau over het leven met water door de jaren 
heen, over de innovatieve technieken die worden gebruikt om de regio droog te houden en hoe je met 
alledaagse voorwerpen een vlot bouwt. Met behulp van deze zelfgemaakte vaartuigen worden 
vluchtende stadsbewoners op 'De Grote Reddingsdag' over het water naar het veilige stadsdeel De 
Staart gebracht.  
 
Zowel het educatieve traject als De Grote Reddingsdag op 2 juli vinden plaats in en rond de 
Biesboschhal. In de Biesboschhal wordt daarnaast een Experience ingericht, welke ook open wordt 
gesteld tijdens De Grote Reddingsdag. De Experience laat de verbinding tussen De Redders van Dordt, 
de Tentoonstelling van het atelier van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en de 
presentatie van Dordtse innovaties in de Biesboschhal zien. 
 
De werving voor dit evenement is 18 maart gestart met een 'brandbrief' en de website is al live: 
www.dereddersvandordt.nl.  
 
Het TIJ Festival 
Timing:  15 t/m 25 oktober 2021 
Doelgroep:  Bewoners van Dordrecht en bezoekers/toeristen 
Locatie:  Biesboschhal en route langs Wantij 
Karakter: Lange termijn: Intentie om dit evenement als 'placemaking' event 2 jaarlijks te laten 

plaatsvinden met elke editie een thema in het kader van klimaatverandering en 
verstedelijking 

 
Informatie: 
Tij Festival is een nieuw tweejaarlijks verhalenfestival. Het festival neemt bezoekers iedere editie mee 
in een verhaal dat gaat over de impact van klimaatverandering en verstedelijking. Tijdens de eerste 
festivaleditie is de hoofdrol weggelegd voor het stijgende water. Dit thema is geïnspireerd op de Sint-
Elisabethsvloed. Het is een uniek festival dat inwoners van Dordrecht en geïnteresseerden in Nederland 
met verbeelding helpt om een andere toekomst voor te stellen. De route van het TIJ Festival verbindt 
letterlijk de oude binnenstad met het toekomstperspectief op de Staart.  
 
De Stad: De Staart als schuillocatie 
Als de grote, beschermende dijk rondom het eiland doorbreekt, dan moeten de openbare ruimte en de 
gebouwen zo robuust zijn vormgegeven dat de hoeveelheid schade en slachtoffers zoveel mogelijk 
beperkt worden. Niet iedereen zal van het eiland kunnen vluchten. Met een slimme evacuatie strategie 
wordt De Staart een veilige haven voor de bewoners uit alle andere delen van de stad. De Staart ligt 
buitendijks, maar is hoger gelegen ten opzichte van de andere delen van de stad. Om De Staart verder 
te kunnen ontwikkelen, politieke keuzes te kunnen maken, professionals en bewoners te kunnen 
betrekken, is een perspectief nodig. Daartoe is Dordrecht een samenwerking aangegaan met de 
gerenommeerde Rotterdamse Architectuur Biënnale (IABR).  
 



Tentoonstelling Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 
Timing:  vanaf juni open voor genodigde groepen. Vanaf 2 juli t/m augustus 2021  
Doelgroep:  Professionals, overheden, bestuurders, bewoners, overige geïnteresseerden 
Locatie:  Biesboschhal 
Karakter: Eenmalige tentoonstelling, waarbij de maquette daarna naar het nieuwe Stadskantoor 

wordt verplaatst 
 
Informatie: 
De Staart was een locatie waar in de vorige eeuw functies werden geplaatst die men liever niet in het 
oog wilde hebben, met onder meer zeer zware milieuproblematiek als gevolg. Om het tij te keren en 
De Staart als aantrekkelijk woon- en werkgebied te presenteren was verbeeldingskracht nodig. De 
IABR presenteert in de Biesboschhal een centrale maquette waarop De Staart wordt getoond met 
nieuwe woonvormen, innovatieve werkconcepten, en waterveilige ontwerpen in harmonie met de 
natuur, en met nieuwe toegangswegen die in tijden van nood kunnen dienen als vluchtroutes voor de 
stadsbewoners naar de hooggelegen Staart als zelfvoorzienende shelter. Een heel mooi toekomstbeeld 
waar we graag met bewoners, bedrijfsleven en alle andere geïnteresseerden over in gesprek gaan. 
 
Aansluitend op het IABR-atelier is er vanuit de Verenigde Naties aandacht voor de Staart als 
grootschalige schuillocatie. Het gaat om een zogenaamde Journey van het Valuing Water Initiative, 
waarin ze aandacht geven aan programma's waarin een systeemverandering tot stand is gekomen. 
Daar gaat de Journey van de Staart over, een aanpassing van het waterveiligheidsbeleid 
 
De maquette en de ontwerpen bieden ruimte om met doelgroepen het gesprek aan te gaan over de 
toekomst. Daarnaast zal de tentoonstelling open zijn voor algemeen geïnteresseerd publiek. De 
volgende momenten zijn gepland.  
- Valuing Water Initiative bijeenkomst op 2 juli 2021: over de waarde van water voor het leven op 

aarde. Dordrecht werkt al 15 jaar aan water en levert een bijdrage aan het Valuing Water Initiative. 
Daarmee biedt Dordrecht voor steden met vergelijkbare uitdagingen een inspirerend voorbeeld van 
systemische verandering in watermanagement. 

- Stadsgesprekken over de toekomst van De Staart: diverse kleinschalige bijeenkomsten met 
bewoners van de Staart, met inwoners van Dordrecht en de Regio. 

- Thematische gesprekken met cruciale publieke en private partners, over wat er nodig is om de visie 
en presentatie te realiseren.  

 
Bedrijven: van trots op roots naar onderdeel van community 
In de mijlpaalviering 600 jaar Sint-Elisabethsvloed leggen we de verbinding tussen ‘waterveiligheid’ en 
het regionale bedrijfsleven. De Dordtse welvaart is vanaf het ontstaan van de stad innig verbonden 
met het water. Handel over de rivier met de Dordtse overslaghavens vormde ooit de basis van de 
lokale welvaart. Het terugwinnen van de verloren landbouwgronden in de eeuwen na de Sint-
Elisabethsvloed vormde het begin van nieuwe bedrijvigheid als botenbouwen, droogmalen, baggeren 
en aanverwante activiteiten. Het legde de basis voor een zeer succesvolle delta-industrie waarvan met 
name de baggeraars wereldwijde faam verwierven.  
 
In aansluiting op de evenementen De Redders van Dordt en het Tij Festival laten bedrijven zien dat ze 
zich betrokken voelen bij het thema en bij de inwoners van de stad. In de expositieruimte tonen zij 
innovaties op het gebied van duurzaamheid. Als laatste hebben bedrijven een verantwoordelijkheid om 
ook zelf steeds meer te verduurzamen, om de klimaatverandering en zeespiegelstijging te remmen.  
 
Friends of the River – B2B Congres 
Timing:  2 juli 2021 
Doelgroep:  Regionale bedrijfsleven met focus op delta technologie en toeleveranciers en 

bestuurders.  
Locatie:  Energiehuis 
Karakter: Eenmalig congres 
 
Informatie: 
De Hollandse expertise op het gebied van waterbeheer en waterveiligheid voorziet inmiddels 
wereldwijd in een groeiende behoefte, veroorzaakt door de snelheid van klimaatverandering en 
zeespiegelstijging. Het regionale bedrijfsleven onderzoekt hoe de verduurzamingsuitdaging (het in 
balans brengen van mens, economie, en ecologie) als springplank dient voor economische groei in 



innovatieve deltatechnologie. In een onlinecongres worden in masterclasses en paneldiscussies 
onderwerpen besproken. Waar mogelijk ook deels offline, als de COVID-maatregelen dit toelaten. 
Eventueel gecombineerd met een bezoek aan de tentoonstelling in de Biesboschhal.  
 
Overige projecten en evenementen 
- BEGIN end Conference: Next Level op 20 oktober in het Energiehuis: met een mogelijke 

presentatie over klimaatadaptatie in Europese steden binnen het TIJ Festival. 

- Europees Interreg project C5a in juni/juli in de Biesboschhal: over aanpak waterveiligheid, 
adaptatie, mitigatie, duurzaamheid en natuurontwikkeling. Dordrecht speelt via C5a een belangrijke 
rol in het internationale discours. C5a ontwikkelde een integrale aanpak voor klimaatadaptatie in 
zeven casestudies. Binnen casestudy ‘De Staart’ werkt de gemeente Dordrecht samen met 
Rijkswaterstaat en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Een workshop over de 
stap naar uitvoering, binnen het TIJ Festival. 

- Communicatiecampagne waterveiligheid 
Gedragsveranderingscampagne gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en de 
samenredzaamheid bij overstroming. De campagne richt zich in het algemeen op de bewoners van 
Dordrecht en daarbij specifiek op de bewoners van de Staart om de bereidheid tot het opnemen van 
evacuees te vergroten. Deze campagne is onderdeel van het Valuing Water Initiative project.  


