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Balanceren in de Biesbosch
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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 5 juli 2022, behandelend het agendapunt
Visie Balanceren in de Biesbosch,

constaterende dat:

• de Biesbosch een uniek gebied is, zowel in ecologisch als in cultuurhistorisch opzicht;
• de Biesbosch een belangrijke functie heeft m.b.t. natuurbeleving en recreatie;
• de ecologische kwaliteit en de biodiversiteit door vervuiling, klimaatverandering en recreatief

gebruik van het gebied onder druk staat;
• de Visie een balans zoekt tussen de verschillende belangen en een kader beoogt te bieden voor

verdere ontwikkeling en beheer van het gebied;
• er zorgen worden geuit over de keuze voor procesnatuur omdat die tot verlanding en het

onbevaarbaar worden van kreken zou leiden,

overwegende dat:

• er ook uit het oogpunt van ecologie en cultuurhistorie vragen bij 'verlanding' zijn te stellen;
• er overeenstemming lijkt te zijn tussen betrokkenen dat het aantrekken van extra bezoekers van

buiten moet worden beperkt,

van mening zijnde dat:

• de Visie de verschillende belangen benoemt en een kader biedt voor een gebalanceerde
uitwerking en praktijk;

• de aantasting van natuur en biodiversiteit in het algemeen noodzaakt tot een versterking van
natuur, biodiversiteit en ecologische verbinding in belangrijke natuurgebieden als de Biesbosch;

• natuurbeleving en recreatie zodanig moet worden vormgegeven en beheerst dat deze
versterking daardoor niet in het gedrang kan komen,

verzoekt het college:

• met provincies, Staatbosbeheer en belanghebbenden in overleg te treden over de verdere
ontwikkeling en beheer van het gebied;

• er daarbij met kracht op aan te dringen dat versterking van natuur en biodiversiteit in het Natura
2000-gebied de Biesbosch een randvoorwaarde is;



• daarbij na te doen gaan wat de voor- en nadelen van procesnatuur/verlanding zijn voor
biodiversiteit, ecologische verbinding, cultuurhistorische kwaliteit en natuurbeleving/recreatie;

• en te vragen cm beleid am extra recreatieve toestroom naar het gebied te beheersen,

en gaat over tot de orde van de dag.
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