
Motie Natuurlijke Wantij-oevers

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 28 mei 2019,

Constaterende dat:

 De herinrichting van de zuidelijke oevers van het Wantij in volle gang is; 
 Het college in antwoord op de Art 40 vragen van CU-SGP, D66 en Groenlinks (10 

maart 2019) over natuurvriendelijke oevers in dit gebied:
o verwijst naar het Masterplan Stadswerven uit 2009 waarin de keuze is 

gemaakt voor sterkt verstedelijkt gebied met een hoge woondichtheid en  
contractuele verplichtingen met marktpartijen;

o vanwege beperkte natuurwaarden geen aanleiding ziet voor een andere 
aanpak of natuurlijke oevers;

 In het Beeldregieplan Stadswerven, de hoofdlijnen van het plan uitgeschreven, 
Dordrecht, november 2009 de groen-groen-groene verschijningsvorm en 
zorgvuldige verzorging van het groen is benoemd en is aangegeven: “De oevers 
worden ingericht alsof met dit deelgebied een miniatuur van de Biesbosch het 
Wantij is binnen komen varen.” 

 Het collegeprogramma 2018-2022 inzet op een ‘groenblauwe stad’ in verbinding 
met natuur met onder de Wantijzone als drager deze ambitie;

 Het stedenbouwkundige bureau Urbanisten hieraan mede invulling geeft met 
aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en een natuur-inclusieve stad.

Overwegende dat:

 Overheden momenteel op alle niveaus werken aan versterking van het 
natuurnetwerk van zoetwater getijderivieren met het Wantij als natuurlijk 
getijdeverbinding met de Biesbosch; 

 Het Wantij een belangrijke ecologische verbinding vormt en uit onderzoek blijkt 
dat ook de oevers bij de Stadswerven veel natuur herbergen en een 
natuurvriendelijke oever mogelijk is; 

 Een natuurlijke oever geen beperking hoeft te zijn voor de bouwplannen voor 
Stadswerven. 

Van mening zijnde dat:

 Dordrecht behoort te gaan voor behoud en versterking van waardevolle natuur, 
binnen randvoorwaarden als veiligheid, betaalbaarheid en inpassing in de 
woningbouwambitie;

 Een natuurvriendelijke monding van het Wantij, de aantrekkelijkheid van 
Dordrecht als groen-blauwe stad versterkt in lijn met de ambitie van dit college;

 De inzichten van 2009 intussen in een ander daglicht zijn komen te staan.

Roept het college op: 

 Voor het projectgebied Stadswerven met andere betrokken overheden te 
overleggen over bijstelling van de huidige inrichtingsplannen voor de oevers van 
het Wantij naar meer natuurlijke oevers;

 In afwachting hiervan geen onomkeerbare stappen te zetten in de inrichting van 
het gebied, zoals kap van bomen;



 Nog dit jaar een visie te ontwikkelen voor de oevers in het hele Wantijgebied 
waarbij Dordrecht inzet op behoud en versterking van natuur met behoud van een
veilige oeverbescherming en deze visie te betrekken bij de nieuw op te stellen 
Omgevingsvisie.
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