
Inbreng van de Vereniging Te Voet ten behoeve van het Consulterend Rondetafelgesprek op 24 
januari over de Zuilespolder.

Omdat ik op 24 januari verhinderd ben wil ik graag per mail mijn inbreng leveren namens de 
Vereniging Te Voet, een landelijke vereniging voor wandelaars. 

1. Ik wandel veel in de Merwelanden maar het mooiste deel vind ik nog steeds de graskade die 
vanaf het Bezoekerscentrum langs het Moldiep en langs de B&B naar de Helsluis loopt. Aan 
je rechterhand zie je tussen het riet het Moldiep en de Kikvorskil, aan je linkerhand het 
prachtige weidelandschap met de bosranden op de achtergrond. Dat laatste zullen  we gaan 
missen.

2. Wat we ook gaan missen is het ongestoorde wandelen op de graskade. Daar komt nu het 
fietspad bij dat nu onder de kade ligt. Jammer. Maar als het dan moet, laat dan het 
wandelpad dat dan naast het fietspad komt te liggen van goede kwaliteit zijn:-
- goed gescheiden van het fietspad-
- breed genoeg voor twee wandelaars naast elkaar 
- met een oppervlak, geen asfalt, maar wel stevig genoeg om er met een kinderkarretje te 
kunnen lopen, zie  de wandelpaden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch
- qua breedte is het misschien ook goed om erop te wijzen dat nu het fietspad beneden en 
het graspad boven in overgrote meerderheid door wandelaars worden gebruikt en het 
fietspad relatief weinig door fietsers. 

 3.  Er is een verband met de polder Stededijk, gelegen aan de oostkant van de Helsluis. In 2015 
is de kade rond die polder bewandelbaar gemaakt door een gezamenlijke actie van het 
Parkschap en vrijwilligers van Te Voet. Helaas is een goede toegankelijkheid nog niet geregeld, je 
moet een eigen bootje hebben. De logische toegang is de Helsluis. Het toegankelijk maken van 
de Helsluis zal een prachtige aanvulling zijn op het projekt Zuilespolder. Waarom? Omdat het 
een waardevolle uitbreiding geeft van het wandel-areaal van de Merwelanden. Alle wandelingen 
in de Merwelanden zijn van een uur of minder; met de polder Stededijk erbij en met het pad van 
de polder Kort en Lang Ambacht is er voor de extensieve wandelaar een uitbreiding tot  3 uur. 
Extensief omdat het om graskades gaat, die worden nooit intensief gebruikt. Tegenover een 
kwaliteitssprong van het Eiland van Dordrecht als wandelgebied staat het bezwaar van de twee 
huizen bij de sluis. Die afweging moet een keer gemaakt worden, nu bij voorbeeld.

Ik hoop dat deze bijdrage de 2 minuten spreektijd niet overtreft.
Michiel van Mourik Broekman
Vereniging Te Voet


