
Consultatie concept Ontwikkelplan Wantij-West
het Waterplein van Dordrecht



Doel presentatie

- Uitgangspunten en kansen benoemen
- Verduidelijking kaders en uitvoeringskansen
- In beeld brengen waar mogelijkheden, maar ook tegenstrijdigheden liggen
- Waar willen we op in zetten en verder uitwerken? 
- In beeld brengen vervolgproces



Wantij - West







Aanleiding

Diverse opgaven in gebied :

- Levendige binnenstad
- Ontwikkeling Stadswerven, oplevering Prins Clausbrug,  verkoop 

Biesboschhal
- Uitwerking Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens en Omgevingsvisie
- Diverse activiteiten langs de oevers/op het Wantij
- Locatie 2 overige schepen Leefwerf de Biesbosch
- Uitvoering Waterdriehoek: versterken Dordrecht als stad aan het water
- Versterken innovatief personenvervoer over water



Doelen visie Binnenhavens

- zichtbaarheid van het water
- beleefbaarheid van het water
- maritiem toerisme
- bereikbaarheid, toegankelijkheid en verbindingen over het water
- karakteriseren van de verschillende havens
- toevoegen van nieuwe functies in de havens 
- versterken van de economische positie 
- duurzaam vervoer over water
- veilig gebruik van en over water
- groen in en rondom de kades en havens



Uitgangspunten Wantij-West

- Meer watergerelateerde evenementen
- Watertransferium / multifunctionele steiger ter hoogte van Kinepolis
- Wantij geschikt voor recreatief gebruik, cultuur en ontspanning
- Diverse activiteiten langs de oevers/op het Wantij
- Korte en Lange Wantijkade voor binnenvaartschepen, met voorrang aan 

cruiseschepen
- Doelstelling Waterdriehoek: het gebied en haar iconen, individueel en als 

geheel aantrekkelijker, toegankelijker en bekender maken. 



Uitgangspunten Wantij-West

Het gebied is voor alle Dordtenaren, openbaar en 
toegankelijk, waarbij de beleving van het water voorop 
staat, evenals dynamiek en multifunctioneel gebruik. 

Kortom een levendig “waterplein”.



Vervolg

1. Consultatie met stakeholders
2. Finetunen Ontwikkelplan Wantij-West
3. Aanbieden Ontwikkelplan-West, inclusief verzoek 

financiën voor verdere uitwerking



Huidige ontwikkelingen op / aan het Wantij

En kansen / mogelijkheden ter versterking van 
het Waterplein
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Lichtjestocht op het Wantij – 800 jaar Dordrecht













Groenplan







kansen / mogelijkheden ter versterking van 
het Waterplein





Studie IABR































Bregenzer Festspiele - Oostenrijk





Havnebad - Aarhus



Havnebad + GoBoat verhuur - Kopenhagen











Reactie

• Heeft u vragen en / of opmerkingen over het geschetste 
(besluitvormings)proces?

• Heeft u vragen en / of opmerkingen over de genoemde 
uitgangspunten en / of de presentatie?

• Heeft u vragen en / of opmerkingen aangaande het 
overzicht van te benaderen (potentiele) 
belanghebbenden?

• Zetten we hier op in?
• Welke optie heeft de voorkeur bij het verdwijnen van de 

nachtsteiger van de waterbus?
• Aanvullende ideeën uit maatschappij?




