
Voorstellen extra recreatieve maatregelen in Nieuwe Dordtse Biesbosch Bijlage 2

Maatregel Geraamde kosten

1 Dagrecreatieterrein wandelpad verbinding Noorderdiepzone 20.000€                   

2 Aanbrengen vervallen ruiterroutes 85.000€                   

3 Aanleg vissteigers langs Noorderdiep 30.000€                   

4 Speeltoestellen/  maatregelen in de Haniaspolder 85.000€                   

5 Hondenspeelplaats in LC polder 25.000€                   

6 Wandelpad doortrekken in de Elzen 9.000€                      

7 Groene aankleding Haniaspolder Fase 1 25.000€                   

254.000€                 

Incl. voorbereidingskosten 20 % 120%

304.800€                 maximaal bedrag van € 300.000,-- beschikbaar

Toelichting Realisatie

1 Aanleggen wandelverbinding van de parkeerplaats dagrecreatieterrein naar de Noorderdiepzone vanaf 2023

Nu moeten bewoners omlopen

2 Bij bezuinigingen in het project NDB , zijn lengtes aan ruiterpaden vervallen. Deze in overleg met manages 2022

terugbrengen. Hiermee kunnen ruiters een rondje rijden en wordt paardenpoep op wandel-en fietspaden 

voorkomen. Bepalen lengte en bijdrage in onderhoud in overleg met manages.

Voor de realisatie zijn we afhankelijk van de medewerking van Staatsbosbeheer. 

3 Bij bezuinigingen in het project NDB , zijn vissteigers aan het Noorderdiep vervallen. Alsnog aanleggen. 2022

Voor de realisatie zijn we afhankelijk van de medewerking van Staatsbosbeheer

4 Het recreatiegebeid Haniaspolder in de Noorderdiepzone wordt door het ontbreken van recreatieve 2022

elementen nauwelijks gebruikt door recreanten. Het gebied ligt tegen het sportpark Schenkeldijk en 

wordt daardoor veel gebruiks door sporters. Het aanleggen van een hindernisbaan oid is wenselijk

Ook het neerzetten van extra picknicktafels of kolentafels zijn wenselijk.

5 De LC polder is voormamelijk een hondenlosloopterrein dat veel wordt gebruikt. 2022

Onderzoeken of het wenselijk is om een hondenspeelplaats aan te leggen - overleg met belanghebbenden

6 Het wandelpad in de Noorderdiepzone langs de buffer zuid sluit niet goed aan op de wandelpaden 2022

 in de Elzen. Inventariseren met SBB wat nodig is om  deze aansluiting te verbeteren ter versterking van 

het wandelnetwerk.

7 De Haniaspolder is een lege vlakte van ca. 30 ha. met hier en door een verdwaalde boom. 2022

Door het aanplanten van meer bomen en bosschages wordt de recreatieve aantrekkelijkheid vergroot.


