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Inleiding 

Voor u ligt de 2e nieuwsbrief van 2022. In deze nieuwsbrief leest u over actuele ontwikkelingen in de 

wijk. Hiervoor hebben Wilgenwende CV en de Gemeente Dordrecht de handen in een geslagen. De 

nieuwsbrief is in nauwe samenwerking tot stand gekomen. Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Gefaseerde aanleg Laan van Braets 

Recent is er door Wilgenwende CV een opname gedaan van de hofjes met vrije kavels langs de Laan 

van Braets. De eerste hofjes zijn bijna volledig bebouwd. In sommige gevallen gaat het om een laatste 

woning die in aanbouw is. De civiel projectmanager neemt contact op met de betreffende 

kavelbouwers om de opleverplanning af te stemmen. Ondertussen worden de werkzaamheden 

ingepland voor het bestraten van de hofjes. De hofjes die als eerste bestraat worden zijn de twee 

meest noordelijke hofjes en het meest zuidelijke hofje. De Laan van Braets wordt vanaf deze hofjes tot 

aan het volgende hofje ook direct bestraat. Naar verwachting wordt na de zomer gestart met de 

werkzaamheden. 

 

Ontsluitingsweg en werkzaamheden N3 

Vanwege de werkzaamheden aan de N3 door bouwbedrijf Heijmans zijn er recent een aantal grote 

vrachtwagens de wijk in gereden. In sommige gevallen konden deze vrachtwagens niet meer 

zelfstandig omdraaien. De Gemeente Dordrecht heeft hierop actie ondernomen en een actiewagen 

(met Engelstalige instructies) bij de rotonde van de Laan van Nieuw Groenhove geplaatst. Daarmee 

wordt voorkomen dat er zoekend werkverkeer per ongeluk de wijk in rijdt. 

 

Bijenkasten park hoogspanningsmasten 

Wilgenwende is een natuurvriendelijke wijk met oog voor biodiversiteit. Om die reden is de Gemeente 

Dordrecht een samenwerking aangegaan met de bijenhoudersvereniging Dordrecht voor het oprichten 

van een kleine bijenstand in het park onder de hoogspanningsmasten. Achteraan de nieuwsbrief vindt 

u een kaartje waar de kasten komen. De vereniging stelt zich graag voor: 

 

Beste bewoners van Wilgenwende,  

Nieuwsbrief 



 

 

Wij van de Bijenhoudersvereniging Dordrecht en omstreken willen ons graag aan jullie 

voorstellen. 

 

Onze vereniging bestaat al sinds 1930. Wij houden ons bezig met de bevordering der 

bijenteelt en maken ons hart voor het verhogen van de biodiversiteit op ons eiland. Verspreid 

op het eiland staan er 5 kleine bijenstanden en is er een grote bijenstal op de locatie 

Kilweg/Smitsweg.  Op de Wilgenwende zult u ons tegen gaan komen met een kleine 

bijenstand waar een van onze imkers met bijen komt te staan.  De opbouw van deze kleine 

bijenstand zal nog vorm moeten krijgen en het zal nog even duren voor deze gerealiseerd is.  

 

Om onze kennismaking compleet te maken, willen wij een presentatie geven voor de 

bewoners van de wijk Wilgenwende. De presentatie zal gaan over hoe een volk werkt, het 

leven van de honingbij, de hommel en de solitaire bijen.  

 

Wanneer duidelijk is hoe, waar en wanneer deze presentatie gegeven zal  worden dan zullen 

we de uitnodiging met u  delen en zal deze ook in de nieuwsbrief verschijnen. 

Voor eventuele vragen kunt u altijd mailen naar NBV.dordrecht@gmail.com 

 

Met vriendelijke groet Paula van Ittersum, secretaris bijenhoudersvereniging Dordrecht e.o. 

 

 

Hondenuitlaatplaats 

Ook in Wilgenwende zijn er veel hondenbezitters. Het is daarom belangrijk om te weten wat er wel en 

niet mag als het gaat bij het uitlaten van de honden. Dit om samen in een schone woonomgeving te 

kunnen wonen.  

 

Regels 

De gemeente Dordrecht stelt en handhaaft duidelijke regels voor hondenbezitters. Als hondenbezitter 

bent u verantwoordelijk voor het gedrag van uw hond. Het maakt geen verschil of uw hond losloopt of 

niet. De gemeente heeft speciale gebieden aangelegd waar u uw hond(en) los mag uitlaten. Deze 

uitlaatplaatsen voor honden staan voor het hele Eiland van Dordrecht op een digitale kaart. Ook de 

gebieden van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer  staan erop. De 

digitale kaart is in te zien via: 

www.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Natuur_en_milieu/Dieren/Honden.  

  

De regels In Wilgenwende 

In Wilgenwende gelden de regels uiteraard ook.   

In de gebieden van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer, aan de andere 

zijde van de Wieldrechtse Zeedijk,  gelden andere regels, u dient zich daar aan die regels te houden. 

De regels vindt u in de link hierboven. 

 

Losloopterrein Wilgenwende 

In Wilgenwende gaat de gemeente een losloopterrein aanwijzen. Deze wordt gesitueerd in de 

zuidwesthoek van Wilgenwende, achter de geluidswal bij Louisa's Weelde. Zie ook de bijgevoegde 

kaart hieronder.  

 

mailto:NBV.dordrecht@gmail.com


 

 

  

Rondgang bewoners en raadsleden 

In maart heeft een rondgang plaatsgevonden met enkele raadsleden, Gemeente Dordrecht, 

Wilgenwende CV en een aantal betrokken bewoners uit de wijk. Tijdens de rondgang zijn zaken 

besproken die leven in de wijk. Een aantal vragen kon direct beantwoord worden. Bij sommige vragen 

was dit niet het geval. Hiervoor was eerst overleg vereist tussen Wilgenwende CV en de Gemeente 

Dordrecht. Hieronder vindt u de nog openstaande vragen inclusief beantwoording. 

 

Vraag bewoners Reactie Wilgenwende CV / Gemeente 

Wanneer worden de hofjes langs de Laan 

van Braets ingericht? 

Zie het artikel Gefaseerde aanleg Laan van Braets in deze 

nieuwsbrief 

Wat wordt er gedaan aan de overlast als 

gevolg van de ganzen in de wijk? 

Zie het artikel punt Ganzen in Wilgenwende in deze 

nieuwsbrief 

Waarom wordt het riet slechts aan één 

kant gemaaid? 

Het riet wordt zogenaamd ecologisch beheerd. Door het 

riet aan één kant in stand te houden krijgt de fauna de 

kans zich te verschuilen. 

Waarom wordt het park onder de 

hoogspanningsmasten niet verlicht? 

De Gemeente Dordrecht heeft als beleid dat recreatieve 

gebieden niet worden verlicht zodat de fauna niet wordt 

verstoord. De toekomstige fietsroute naar Louisa’s 

Weelde zal wel worden verlicht. 

Kunnen er parkeerplaatsen worden 

gerealiseerd waar nu groenvoorzieningen 

zitten? 

Wilgenwende is een wijk die ontworpen is met huizen, 

wegen, parkeerplaatsen groen en water. Het groen 

opofferen voor parkeerplaatsen kan niet zomaar.  Elk 

bouwplan van Wilgenwende wordt getoetst op het aantal 

parkeerplaatsen door de gemeente. Wilgenwende voldoet 

aan het gemeentelijk parkeerbeleid en de landelijke norm.  

Het is niet nodig om extra parkeerplaatsen aan te leggen. 

Het is van belang dat alle bewoners de parkeerplaatsen 

Het losloopterrein 



 

op eigen terrein gebruikt zoals bij de bouw zijn aangelegd. 

Wanneer komen er meer 

speelvoorzieningen in de wijk? 

Wilgenwende CV is op dit moment bezig met het 

uitwerken van de plannen voor extra speelplekken. De 

speelvoorzieningen komen in het binnenhof van 

Molenzigt, Wilgenhof en Louisa’s Weelde. Ook zal het 

bestaande voetbalveld in het zuidpark een opfrisbeurt 

krijgen.  

Kan het zand in de speelplaats van de 

Moestuin worden vervangen door 

kunstgras? 

Wilgenwende is een woonwijk in het groen met zoveel 

mogelijk natuurlijke materialen. Om die reden houden 

Wilgenwende CV en de Gemeente houden vast aan de 

natuurlijke uitstraling van de speelplaats en de zand 

ondergrond. Om een oplossing te bieden aan de 

kattenontlasting zal de Gemeente Dordrecht het zand 

vaker reinigen.  

Kunnen er enkele parkeerhavens en/of 

bypasses komen in de nieuw aangelegde 

Molenzigt zodat stilstaande busjes tot 

minder overlast leiden? 

Stilstaande busjes van onder andere pakketdiensten in 

straten zijn niet alleen een probleem op Molenzigt maar in 

de gehele stad. In feite is laten- en lossen toegestaan, 

echter de chauffeur moet inschatten dat de weg niet 

geblokkeerd wordt met de handeling, Hoewel de 

handeling veelal kort is, is het is beter als de chauffeur het 

voertuig op een langsparkeerplaats parkeert als het 

meerdere pakketjes en adressen betreft. Er worden geen 

bypasses gemaakt te koste van groen. 

 

 

 

 

  

De afvaardiging van de Gemeente 

Dordrecht, Wilgenwende CV de 

raadsleden en de betrokken bewoners 

 



 

De ganzen in Wilgenwende 

U kunt er niet om heen. De ganzen die in Wilgenwende rondlopen. Ze houden u wakker. Ze laten hun 

uitwerpselen vallen. Ze zijn luidruchtig. Kortom de ganzen zijn aanwezig. U heeft er al de nodige 

meldingen over gedaan richting de gemeente. 

 

Wij, van de gemeente, vinden dat de ganzen wel in Wilgenwende horen. Wilgenwende is/ wordt 

aangelegd als een groene wijk en daar horen ook dieren in.   

Maar, en dat zijn we met u eens, wel met wat minder ganzen. Daarom nemen wij enkele maatregelen.  

 

Verkleinen van de toom ganzen 

De gemeente heeft al het plan om de groep ganzen te verkleinen en deze vervolgens op een 

bepaalde grootte te houden, er wordt hierbij gedacht aan een toom van 5 ganzen. 

De reden waarom er nog niet is overgegaan tot het verkleinen van de toom ganzen ligt bij de 

heersende vogelgriep. Eén van de maatregelen die is genomen om te voorkomen dat vogelgriep gaat 

verspreiden is een vervoersverbod. Om die reden kunnen de ganzen niet naar een plaats in 

Nederland waar ze minder tot last zijn. 

 

Ganzenopvang 

In de afgelopen jaren heeft de gemeente op andere plaatsen in de stad ook ganzen gevangen en 

weggebracht. Deze zijn onder andere naar AKKA's ganzenopvang in Coevorden gebracht. Deze 

organisatie zorgt er dan weer voor dat de ganzen op een mooie, nieuwe plek kunnen verder leven. 

 

In stand houden van de groep 

Om de grootte van de groep in stand te houden denkt de gemeente er ook aan om nestbeheer toe te 

passen. Hierbij wordt er voor gezorgd dat de eieren niet uit kunnen komen. Een lastig punt hierbij is 

wel dat de nesten soms niet te vinden zijn waardoor er "ineens" weer meerdere ganzen door 

Wilgenwende lopen.  

 

Wat kunt u zelf doen, of eigenlijk niet doen? 

En dat is voeren. Ganzen eten van nature gras en andere planten. Als dit niet voldoende aanwezig is 

zoeken ze hun heil elders. Echter in de woonomgeving krijgen zij ook het nodige brood toe geworpen. 

Hiermee zorgen we er met elkaar voor dat de ganzen niet weggaan. Immers er is altijd eten. 

Vriendelijk verzoek is dan ook om de ganzen geen eten, brood, te voeren. Zodra het gras er niet meer 

voldoende is zullen ze mogelijk naar de Biesbosch gaan.   

 

Tot slot 

De gemeente zal de komende weken de nesten in de gaten houden om er voor te zorgen dat de grote 

van de toom ganzen niet toeneemt door toepassen van nestbeheer. Zodra de maatregelen met 

betrekking to de vogelgriep opgeheven zijn wordt de grote van de groep terug gebracht tot 5 ganzen.  

 

Verlichting Wilgenwende 

Regelmatig gaan er lichtmasten kapot. Eerder hebben wij het storingsnummer van Spie 

gecommuniceerd. U kunt het storingsnummer bellen als u een kapotte lichtmast signaleert. Spie zal 

vervolgens actie ondernemen. Het nummer is 088-9450750 en is ook buiten kantooruren bereikbaar.  

 

Planning 

De komende tijd staan de volgende werkzaamheden op de planning: 



 

Verplaatsen bouwkeet Slokker 

De werkzaamheden van Wilgenhof gaan richting het einde terwijl de bouw van Louisa’s Weelde volop 

bezig is. De bouwkeet van Slokker wordt rond de zomer verplaatst richting het terrein van Louisa’s 

Weelde.  

 

Bouwverkeer Louisa’s Weelde 

De bouwverkeerroute naar Louisa’s Weelde wordt in juni geopend. Het bouwverkeer voor de 

woningen in Louisa’s Weelde zal dan niet langer door de wijk rijden. Enkel het bouwverkeer voor de 

vrije kavels langs de Laan van Braets maakt nog gebruik van de huidige route door de wijk. 

 

Leidingtracé door het hoogspanningspark 

Om de woningen in Louisa’s Weelde te voorzien van water en internet wordt er een leidingtracé door 

het park aangelegd. De leidingen worden ondergronds geplaatst. Naar verwachting zijn de 

werkzaamheden eind juni gereed waarna het park wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. 

 

Communicatie 

Dit jaar proberen wij u beter te informeren over de werkzaamheden in de wijk. Ons streven is om 

minimaal één nieuwsbrief per kwartaal te versturen. Heeft u nu al vragen? Stuur dan een e-mail naar 

info@wilgenwende.nl. Wij proberen zo spoedig mogelijk uw vraag te beantwoorden.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team Wilgenwende 

  

mailto:info@wilgenwende.nl


 

Locatie bijenkasten in het park onder de hoogspanningsmasten 

 


