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Betreft: ZIENSWIJZE GROEN BLAUW PROGRAMMA DORDRECHT

Algemeen

Allereerst geven wij u een compliment voor het opstellen van een eigen 
gemeentelijke visie op  "groen en blauw" . Dit rapport maakt deel uit van de 
Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Dordrecht, versie 1.0
(2021).  In die zin wachten wij op de Nota Reikwijdte en Detailniveau.  En op de 
beoordeling door de Commissie mer. De visie op het gemeentelijk beleid voor groen 
en blauw wint aan waarde als verbanden worden gelegd met ander milieugericht 
beleid zoals het terugdringen van de Stikstofuitstoot, de vermindering van CO2 
productie en het verminderen van geluidhinder en fijnstof. 

Het GBP Dordrecht kiest voor 4 hoofdthema's. Daarmee wordt de grondslag gelegd 
voor een 4 tal overzichtelijke stedelijke programma's:

A. Aantrekkelijke stad
B. Klimaatbestendige stad
C. Biodiverse stad
D. Gezonde stad 

Een stad bestaat niet zonder haar omgeving, en daarom is het een gemis dat de de 
buitenstedelijke open ruimten van de Biesbosch polders en de natuurterreinen 
binnen de gemeente niet expliciet zijn meegenomen.

Bij de uitwerking van de stedelijke thema’s is vooral gekeken naar het groenbeleid en
het waterbeleid. Deze keuze beperkt helaas een integrale aanpak van problemen op 
het gebied van woningbouw en bedrijvigheid, zowel wat betreft locatiekeuzes als wat 
betreft de samenhang met groen en water.  
Zo verhoogt het streven om 10.000 extra woningen en 4.000 extra arbeidsplaatsen te
realiseren, de druk op zowel het open (te houden) buitengebied als op het 
binnenstedelijk groen. De vraag rijst dan of die beleidsdoelen wel realistisch 
zijn. Omdat water, groen, wonen en werken elkaar moeten versterken zijn ze niet 



inwisselbaar maar is de vraag dus hoe we die wensen combineren. Visies zoals 
gepresenteerd in de IABR ateliers in 2021 kunnen daarbij ook dienen als inspiratie. 

Groen

In het GBP wordt de hoofdstructuur van het groenbeleid gelegd langs de Wantij en 
de Dordtwijk zone. Samen met de stadsparken biedt dat een goede basis voor 
beleid. Ook het ontwikkelen van “lanen” in de stad kan bijdragen aan een betere 
leefomgeving.

Met betrekking tot het “bomenbeleid” is het van belang om niet alleen aantallen  
bomen te registreren maar ook de leeftijd/grootte in verband met de O2 productie, de
stofopvang capaciteit en de beeldvorming. Dordrecht als groene stad kan zeker 
verder worden ontwikkeld; dat is toeristisch ook belangrijk.

Er zijn ook kansen voor meer groen. Een extra groenzone zou de A16 corridor 
kunnen zijn die de bedrijfsterreinen Dordtse Kil 2, 3 en 4 een groene afscherming 
geeft; en een groene inbedding biedt van de milieubelastende havens en de 
verkeersinfrastructuur. Op deze wijze worden "rood" en "groen" meer op elkaar 
afgestemd. 

Op de Groen Blauwe Visiekaart (Urbanisten 2020) is de groene hoofdstructuur 
weergegeven, welke aangevuld kan worden met de Zuid-Hollandse (Dordtse en 
Sliedrechtse) Biesbosch, de Polder Biesbosch en de Noordbovenpolder 
(Wantijzone). Ook de landbouw polders zijn van grote betekenis voor de stad (rust, 
schone lucht, ecologische waarden).

Blauw

Samen met het Waterschap Hollandse Delta (WSHD), Staatsbosbeheer (SBB) en 
Rijkswaterstaat (RWS) kan de gemeente belangrijke projecten ontwikkelen en 
maatregelen nemen voor een klimaatbestendige en robuuste waterstructuur:

- Meer water in de wijken (piekberging, verbetering afvoer/toevoer, koeling)
- Koppeling water in de stad / polder (kwantiteit, kwaliteit)
- Parken en sportterreinen (water kansen benutten)
- Vergroten zoetwatergetijden areaal (KRW doelstelling)
- Verbeteren waterkwaliteit hoofdwatersysteem (KRW doelstelling)
- Actualiseren Hoogwaterbeschermingsprogramma (na 2050) 

Specifiek t.a.v. RWS 
- Dordtse Kil, fauna uittreedplaatsen voor Reewild
- A16 corridor, passages voor klein wild, ecotunnels
- KRW programma, vergroten Zoetwatergetijdengebieden zoals Hel- en 

Zuilespolder, Noordbovenpolder, toegankelijkheid Polder Stededijk

Specifiek t.a.v. WSHD
- afstemmen met het Waterbeheerprogramma van het waterschap



- Het ( ecologisch) dijkbeheer 
- De toegankelijkheid van waterkeringen
- Het natuurlijker maken van oevers en bermen

Tenslotte adviseren wij u tenslotte om met alle (andere) overheden en organisaties in
overleg te treden om gezamenlijk afspraken te maken voor een zo groen en robuust 
mogelijk watersysteem.  Als Vereniging Water Natuurlijk binnen het werkgebied van 
het waterschap Hollandse Delta leveren wij graag onze bijdrage.

Met vriendelijke groet,

J. Kievit, voorzitter  T. Naaijen, secretaris

Opsteller Ron Gast ; jagast.moordrecht@gmail.com

Contacten: hollandse delta wn | contact (waternatuurlijk.nl)

Secretaris Water Natuurlijk Hollandse Delta, telefoon 0646595159, Vredenburg 105,3328 DJ Dordrecht.

hollandse delta wn | nieuws (waternatuurlijk.nl) 


