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Datum 26 april 2022 

Onderwerp Informeren gemeenteraad plannen getijdenatuur 

Rijkswaterstaat 

  

 
Geachte gemeenteraadsleden, 

 

Rijkswaterstaat heeft plannen uitgewerkt om zoetwatergetijdenatuur aan te 

leggen in het Boven en Beneden Merwedegebied. De terugkeer van het getij is een 

maatregel vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) om de waterkwaliteit te 

verbeteren en het leefgebied van planten en dieren te herstellen. 

Er zijn verschillende locaties onderzocht waar dit mogelijk is. Twee van deze 

locaties zijn de Hel- en Zuilespolder en de oevers van het Wantij in Dordrecht. 

 

Graag informeren en consulteren wij de Gemeenteraad van Dordrecht over deze 

plannen door middel van een presentatie. We lichten het schetsontwerp toe en 

informeren u hoe en met wie deze plannen tot stand zijn gekomen. We ontvangen 

deze avond graag reactie van de raadsleden op deze plannen.  

 

 

In de bijlage vindt u meer projectinformatie met daarbij het schetsontwerp.  

 

We vragen u om op korte termijn de gelegenheid te geven om de plannen te 

presenteren in uw commissievergadering.  

 

 

Directeur Netwerkontwikkeling 

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid 

 

 

 

 

mw. drs. F.A. Hanneman 
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Bijlage; Plannen getijdenatuur Hel- en Zuilespolder en oevers het Wantij 

 

In het gebied langs de Boven- en Beneden Merwede, zo ongeveer van Gorinchem 

tot Dordrecht, kunnen veel dier- en plantensoorten die er van nature voorkomen, 

moeilijk gedijen. Onder andere dijken, dammen, inpolderingen en scheepvaart 

hebben ervoor gezorgd dat de natuurlijke stroming van het water is veranderd en 

dat op veel plekken geleidelijke overgangen van land naar water en van zoetwater 

naar zoutwater verdwenen zijn. Hierdoor missen planten en dieren geschikt 

leefgebied. Om de waterkwaliteit en ecologie hier te helpen verbeteren, verkent 

Rijkswaterstaat mogelijkheden voor de aanleg van ca. 60 ha intergetijdennatuur. 

Dit is een opgave binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW). Met de KRW is in 

Europees verband afgesproken dat de wateren in 2027 een goed leefgebied 

moeten vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. 

 

Om getijdennatuur te creëren kan gedacht worden aan allerlei ingrepen, zoals het 

aanleggen of herstellen van kreken, ruimte maken voor overstromingsvlakten, of 

middelen om de effecten van golfslag van schepen te reduceren. Bijvoorbeeld door 

het aanleggen langsdammen, zodat er meer luwe zones zijn voor de vissen.  

 

De schetsontwerpen zijn onderzocht op een tal van aspecten zoals effectiviteit, 

hoogwaterveiligheid, effecten op natuur, effecten op recreatie, effecten op 

cultuurhistorie, haalbaarheid en kosten.  

 

Projectinformatie is ook te vinden op website van Rijkswaterstaat; 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/herstel-leefgebied-

sliedrechtse-biesbosch-merwedes 

 

 

 

Het schetsontwerp voor de oevers langs het Wantij behelst het aanleggen van 

langsdammen langs de oevers zodat er meer luwe zones zijn voor de vissen. 



 

 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK 

Rijkswaterstaat West-

Nederland Zuid 

Afdeling Verkenning en 

Planuitwerking 

 
Datum 

25 april 2022 
 

Ons kenmerk 

RWS-2022/13321 

 

Pagina 3 van 3 

 

Het schetsontwerp voor de Hel- en Zuilespolder behelst het toelaten van het getij 

in de polder. Op een aantal plaatsen wordt de bestaande dijk onderbroken 

waardoor het getij terugkomt in de polder en in- en uitstroomt in de aan te leggen 

kreken en geulen. In een deel van de polder wordt het huidige grasland behouden, 

de historische kreek wordt hersteld. De fiets- en wandelpaden rondom het gebied 

blijven behouden op de kade, net als de ecolodge en het pad hierlangs. Buiten de 

polder, in het gebied langs de Beneden Merwede, wordt de verlande geul open 

gegraven zodat deze mee kan stromen. Ook wordt een zijtak van deze geul weer 

open gegraven. Ook zijn er nog verschillende opties voor wandelroutes in het 

gebied.  

 


