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Tijdens de behandeling van het Groenplan Stadswerven in de raadcommissie Fysiek 

van 23 november 2021 is toegezegd u een overzicht te doen toekomen van de 

inventarisatie van mogelijke maatregelen in Stadswerven. Zie de bijlage bij deze 

memo. 

 

Het Groenplan Stadswerven is opgesteld door de stadsecoloog van Dordrecht in 

overleg met het team Stadswerven, op grond van geldende kaders en 

uitgangspunten. Het plan is daarnaast mede tot stand gekomen naar aanleiding van 

diverse interviews, bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat, ecologische 

onderzoeksbureaus, deskundigen klimaat en duurzaamheid, stedenbouwkundigen en 

landschapsontwerpers en beheerders. Ook is gebruik gemaakt van de diverse 

zienswijzen die onder andere zijn ingediend bij de bespreking van de visie Staart in 

uw gemeenteraad. 

 

De resultaten van onze haalbaarheidsanalyse staat in de voorliggende tabel. 

Haalbare maatregelen hebben wij overgenomen in de groenkaart. Haalbare 

voorstellen zijn bijvoorbeeld het behoud van de waardevolle vegetatie op de Punt en 

de aanleg van oevers met riet op Stadswerven-Noord. Onhaalbare voorstellen 

hebben wij niet op de groenkaart gezet. Enkele voorbeelden zijn het volledig 

behouden van de bomen op de Zuidelijke Wantijoever respectievelijk het behoud van 

alle bomen op de landtong. Vanwege oeverveiligheid respectievelijk de noodzaak om 

vervuiling te verwijderen is dit niet mogelijk.  

 

Tot slot deel ik u mede dat het projectteam Stadswerven veel reacties heeft 

ontvangen op het Groenplan Stadswerven van bewoners en belanghebbenden. Uit de 

reacties maken wij op dat men positief is over het plan. Maar ook dat er vragen zijn 

of er niet meer vergroening mogelijk is. Waar mogelijk is de input verwerkt. 

In een document heeft het team alle reacties verwoord samen met de antwoorden 

daarop. Deze is verspreid en staat ook op de website www.stadswerven.nl. Indien 

daaraan behoefte is volgen gesprekken met bewoners en belanghebbenden.   

 

We werken het Groenplan Stadswerven in fases per gebied uit. Ook de uitvoering 

gaat stap voor stap, afhankelijk van hoe de woningbouw vordert. Het Groenplan blijft 

in ontwikkeling. Bij de opbouw van Stadswerven zal dit steeds een belangrijk 

aandachtspunt zijn. In de nieuwsbrieven informeren we bewoners en 

belangstellenden over de verdere uitwerking en uitvoering van het Groenplan. 

Maatregelen op het water, die buiten de scope van het project Stadswerven vallen, 

komen terug via het Ontwikkelplan Wantij-west. 

  

http://www.stadswerven.nl/

