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Ligging
Het projectgebied van het Dagrecreatieterrein 
maakt onderdeel uit van de Nieuwe Dordtse 
Biesbosch en heeft een recreatieve bestemming. 
Het is gelegen in de Alloijzenpolder, tussen 
de Zeedijk en de Zuidendijk en sluit aan op de 
Provincialeweg. Bestaande woonkavels vallen 
buiten de begrenzing van het plangebied. De 
oostgrens volgt ruwweg enkele perceelgrenzen. 
De westgrens valt samen met de nieuw 
gerealiseerde fietsroute, Fietspad 220. 

Open polder
De herkenbaarheid van polderstructuren is 
op diverse manieren te beleven. Vanaf de dijk 
en vanuit de polder. De verkaveling tussen 
de dijken wordt gekenmerkt in de noord-
zuidrichting en kent een open karakter. Op de 
kavels wordt momenteel grotendeels landbouw 
en akkerbouw bedreven.  Bomenlanen op de 
Zuidendijk en de Zeedijk markeren de grenzen 
van de Alloijenzenpolder en het tussenliggende 
polderlandschap. 

Bereikbaarheid
De aansluitingen op de Provincialeweg 
en de Zuidendijk zorgen ervoor dat het 
dagrecreatieterrein vanuit de stad, zowel met de 

auto als per fiets  goed en eenvoudig bereikbaar is. 
De belangrijkste ontsluiting op de omgeving vindt 
plaats via de Provincialeweg. 

Bebouwing
De bebouwing in het gebied bevindt zich 
voornamelijk aan de randen. Het dubbel dijklint 
aan de Zuidendijk met zicht op het achterland is 

het dichtst bebouwde stuk van de polder. Verder 
staan op regelmatige afstand van elkaar enkele 
boerderijen, die slechts deels nog in agrarisch 
gebruik zijn. Op enkele plekken is in de afgelopen 
jaren de rood-voor-roodregeling toegepast. 
Hierdoor zijn stallen gesloopt en woningen 
gebouwd.

Dagrecreatieterrein

plangrens

Zeedijk 14 en 16

Zeedijk 14 en 16

P. 23 uit het landschapsplan Dagrecreatieterrein - landschapsplan fase 1

P. 10 uit het landschapsplan Dagrecreatieterrein - plangrens
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Eigendom situatie



Let op: dit is een interpretatie vanuit stedenbouw 
voor de locatie van de betreffende nieuwbouw obv 

van bouwtekeningen die bij de vergunningtoets 
zijn gedeeld. 

Interpretatie nieuwbouw locatie en maat (11,3x8m)
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