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Aan de gemeenteraad Dordrecht 
 
Onderwerp: zienswijze ten aanzien van 1e herziening bestemmingsplan Stadswerven, locatie 
Woongebied deelgebieden 2,4,6 en 7. 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op het eerste gezicht heeft het bestuur van Stichting Het Wantij een positieve indruk van de 
veranderingen die zijn voorgesteld ten aanzien van het aantal woningen voor het deelgebied 
7, het schiereiland naast haven Zuid aan het Wantij, omdat daarmee in ieder geval de druk 
op dit natuurgebied qua aantal bewoners vermindert en voor bewoners een mogelijkheid 
geeft “adem te halen” in een verder versteend gebied.  
 
Het betreft een stap in de goede richting, maar de Stichting pleit ervoor een volgende stap 
te zetten naar het geheel achterwege laten van de bebouwing vanwege de functie voor de 
natuur, als stepping stone, in het eindtraject/de monding van het Wantij. Zoals bekend uit 
het rapport van Vertigo Research van 10 september 2019, heeft Stadswerven, vanwege de 
ligging aan de monding/in het eindtraject van het Wantij een zowel nationaal als 
internationaal uitzonderlijk belangrijke functie voor migratie van soorten flora en fauna. De 
soortenrijkdom en de betekenis ervan blijkt nog veel groter te zijn dan eerder, voor het 
onderzoek van bureau Vertigo, bekend was. De zeer grote soortenrijkdom die in dit 
onderzoek naar voren komt blijkt te verklaren uit de bijzondere omstandigheid dat hier twee 
goed omschreven zoetwatergetijden habitats samen voor blijken te komen. Dit valt af te 
leiden uit de vondst van twee diersoorten, de Rivierrombout en het Getijdeslakje die ieder, 
zo weten ecologen, de aanwezigheid van een scala aan dier en plantensoorten voorspellen.   
 
Voor de larven van de Rivierrombout blijken de zandige bodems  geschikt leefgebied en de 
begroeiing aan de oevers belangrijk om daarna “uit te kunnen sluipen” (verpoppen van larf 
naar libelle). 
Het Getijdeslakje vindt o.a. leefgebied in de zandig/slibbige oevers van de haven Zuid. 
 
Samen met de haven Zuid vormt dit schiereiland een bijzonder belangrijk natuurgebiedje 
aan het Wantij, waarvan veel natuurwaarden al gedurende vele decennia door verschillende 
onderzoekers zijn vastgesteld. Zo wordt het gebied als leef- en foerageergebied door de 
bever gebruikt; voor vleermuizen is het een belangrijk foerageergebied; spechten hebben 
hier hun leefgebied; de vos is hier regelmatig gesignaleerd. De door spechten gecreëerde 
holten in de oude bomen zijn van belang voor o.a. Vleermuizen. De oude bomen bevatten 
een scala aan “klein leven”, zoals mossen, korstmossen, insecten etc., essentieel voor 
behoud van biodiversiteit 
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Haven Zuid vormt een bijzonder natuurgebiedje van belang als rustgebied voor vissen, 
waaronder trekvissen. Vanwege de zorgelijke achteruitgang van de visstand in het 
Nederlandse rivierengebied, heeft de overheid besloten maatregelen te nemen die deze 
achteruitgang een halt toe roept waarmee hopelijk binnen tien jaar wordt voldaan aan de 
eisen vanuit Europese afspraken. Vandaar dat Rijkswaterstaat begin 2019 contact heeft 
opgenomen met Stichting Het Wantij voor advies ver mogelijke locaties aan de oevers ter 
versterking van natuur met natuurvriendelijke oevers.  
Rijkswaterstaat vindt verbetering van de ecologische waarde van het Wantij zeer belangrijk 
en heeft de opdracht een grote hoeveelheid getijdennatuur in de Wantijzone aan te leggen. 
Beschutte oevers; oevers met riet; ondiepten met zand en/of slib; overhangende en 
schaduwgevende begroeiing zoals takken van bomen zijn daarbij van belang. Het 
Schiereiland en haven Zuid hebben daarvoor excellente potenties. 
 
Dit natuurgebiedje vormt een belangrijke stepping stone in de migratieroute van soorten 
flora en fauna van en naar de Sliedrechtse Biesbosch (Natura 2000) en van en naar de 
benedenstroomse natuurgebieden zoals aan de Oude Maas (Natura 2000) en langs de Noord 
(Sophiapolder Crezeepolder etc.). Het gaat er in ieder geval om te voorkomen dat er door de 
bouwplannen op Stadswerven een knelpunt ontstaat voor migratie tussen Natura 2000 
gebieden Sliedrechtse Biesbosch en gebieden gelegen in de oevers van de Oude Maas 
 
Het behoud van deze stepping stones, het Schiereiland en Haven Zuid, is van des te meer 
belang gezien de enorme verstedelijking die al heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden op 
Stadswerven. De huidige aanpak van de oevers met betonnen trappen en stalen 
damwanden doet op geen enkele manier recht aan de betekenis van dit gebied voor de 
natuur. 
 
Het verlies van natuurwaarden ten gevolge van het stapsgewijs ontmantelen van 
deelgebieden in Stadswerven lijkt misschien per deelgebied geen onoverkomelijk verlies van 
natuurwaarden te geven, maar opgeteld ontstaat er een onschatbare schade, met name aan 
de ecologische functies van Stadswerven, de monding van de rivier. 
 
Het behouden en verbeteren van de natuurwaarden op het schiereiland en de haven Zuid is 
volgens de Stichting van essentieel belang voor de ecologische functie van het Wantij. 
Volgens de Natuurbeschermingswet mogen er geen significante negatieve invloeden op 
Natura 2000 gebieden plaatsvinden. Alleen al het verlies van een rustplaats voor vissen in de 
Haven Zuid geeft een significant negatief effect op het Natura gebied de Sliedrechtse 
Biesbosch. 
 
Voor nadere toelichting verwijst de Stichting u graag naar een uitgebreide rapportage van 
natuurwaarden van ecologisch adviesbureau Vertigo dat op 10 september 2019 is 
uitgekomen. In de brief van 8 oktober 2019 aan GS van de Provincie wordt uitgebreid 
beschreven welk ecologische belangen worden bedreigd bij het uitvoeren van de huidige 
plannen. 
 
Het behoud van natuurwaarden in de woonomgeving is van direct en indirect belang voor 
het leefklimaat van mensen. Onderdeel van de doelstellingen van de Stichting zijn de 
belangen van bewoners. De bewoners hebben zelf een zienswijze opgesteld. Om niet in 
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herhaling te vervallen wordt deze zienswijze van de bewoners inclusief ondertekening als 
een integraal deel van de zienswijze van de Stichting in de bijlage opgenomen. 
 
Het bestuur van Stichting Het Wantij verzoekt u dringend de noodzaak van het behoud en 
versterking van natuurwaarden in dit bijzondere gebied ter harte te nemen bij uw 
overwegingen dit gebied al of niet te belasten met woningbouw en de bijbehorende 
stedenbouwkundige  beelden zoals het creëren van strakke, kale oevers. 
 
 
Hoogachtend, 
Namens het bestuur, 
 
C.Goosen, secretaris                                                   H. van der Ploeg, voorzitter 
 

 
 
 
Bijlagen: 
- Handtekeningen die zienswijze Stichting Het Wantij ondersteunen 
- zienswijze bewoners 
- rapport Vertigo 10 september 2019 
- brief aan GS Provincie 8 oktober 2019 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


