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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
In opdracht van de gemeente Dordrecht is vanaf maart 2021 een  onderzoek uitgevoerd, door het 
Onderzoek Centrum Drechtsteden (OCD), naar het gebruik en de waardering van de Nieuwe 
Dordtse Biesbosch. De opdracht is in samenspraak met de commissie Bestuur en Middelen 
geformuleerd. De rapportage is gereed. De impact van de onderzoeksresultaten voor het beleid zijn 
door het college nog niet bepaald. Omdat er een WOO-verzoek is ingediend met het verzoek om de 
resultaten van het onderzoek te verstrekken, bieden wij u nu het rapport aan. Later dit jaar 
verwachten wij u te kunnen informeren over de wijze waarop we met de onderzoeksresultaten en 
adviezen omgaan.  

Wat is de te delen informatie?
De twee onderzoeksvragen voor het OCD waren:

1. Hoeveel inwoners uit Dordrecht hebben de Nieuwe Dordtse Biesbosch weleens bezocht? 

2. Hoe gebruiken en waarderen recreanten het natuur- en recreatiegebied de Nieuwe Dordtse 
Biesbosch en welke verbetersuggesties hebben zij?

Van alle deelnemers aan het bewonerspanel (inwoners van 18 jaar en ouder uit Dordrecht), heeft 
84% de Nieuwe Dordtse Biesbosch wel eens bezocht. Op basis hiervan schat het OCD in dat 81.000 
inwoners van 18 jaar en ouder het gebied wel eens heeft bezocht.

De waardering van de Nieuwe Dordtse Biesbosch is onderzocht door vragen te stellen via 
enquêteurs in het gebied zelf en door het beschikbaar stellen van een open link naar een 
vragenformulier. Ook de deelnemers aan het bewonerspanel zijn bevraagd. Hierbij is gevraagd 
waarom zij het natuur- en recreatiegebied bezoeken. Het gebied wordt vooral bezocht om te 
wandelen (71%) en te fietsen (42%). Een vijfde van de bezoekers (20%) komt er om de hond uit 
te laten.

Vooral de natuur, de rust en de ruimte wordt door bezoekers gewaardeerd. Gemiddeld krijgt het 
natuur- en recreatiegebied een rapportcijfer 8,1. Vrijwel alle respondenten (97%) geven het 
natuur- en recreatiegebied een zes of hoger. Slechts 3% van de respondenten geeft een 
onvoldoende.
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De regels voor wandelaars, fietsers, hondenbezitters en ruiters in het gebied zijn niet duidelijk. 
Voor vier op de tien bezoekers is niet duidelijk welke regels gelden voor hondenbezitters en ruiters. 
Bovendien vindt een aanzienlijk deel van de bezoekers (39%) dat hondenbezitters zich niet aan de 
regels houden en dat de gemeente onvoldoende controleert (48%). Ondanks dat niet alle 
bezoekers zich aan de regels houden en bijna de helft van de respondenten vindt dat de gemeente 
te weinig controleert, ondervinden bezoekers relatief weinig overlast.

De bezoekers verlangen naar meer bomen en begroeiing, betere handhaving en toezicht en meer 
losloopgebieden voor de hond in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. 

Zie de bijgevoegde rapportage voor de uitgebreide onderzoeksresultaten. 

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De onderzoeksresultaten die betrekking hebben op het gebruik van de Nieuwe Dordtse Biesbosch 
door honden worden meegenomen in het opstellen van de hondenuitlaatkaart later dit jaar. Over 
de overige onderzoeksresultaten zullen wij de raad apart informeren. 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Het onderzoek is betaald uit beschikbare budgetten.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
2019_GDD_B&W_00489 - Afhandelen motie 190219/M3: In de Nieuwe Dordtse Biesbosch is ook 
voldoende plaats voor loslopende honden - Raadsinformatiebrief; 

Presentatie opzet onderzoek NDB /Hania's polder en discussie in commissie B&M 3 maart 2021.
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