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Werk aan het Noorderhoofd
De Prins Clausbrug is klaar, nu begint het werk aan het Noorderhoofd. De kade rondom
het landhoofd van de brug is dringend aan onderhoud toe. Eind januari is gestart met
het versterken en verzwaren van de kade.
We brengen een onderheide betonnen plaat onder het grasveld en delen van de
bestrating aan en koppelen die aan de kademuur. Aannemer Gebroeders de Koning
voert de werkzaamheden uit.
Het werk duurt naar verwachting tot eind juni 2022. Als het werk klaar is, richten we
het maaiveld opnieuw in.

Veel reacties op
Groenplan
Stadswerven
Het projectteam Stadswerven heeft voor
de zomer veel reacties ontvangen op het
Groenplan Stadswerven. Daaruit bleek
dat bewoners van Stadwerven heel
betrokken zijn bij hun omgeving.
Alle binnengekomen ideeën en vragen zijn in het najaar van 2021 in het projectteam besproken
en van een reactie voorzien. Ook heeft stadsecoloog Sjoerd-Dirk Fiaschi op op 23 november 2021
in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving een presentatie gegeven van het Groenplan
Stadswerven.
Alle bewoners die eerder hadden gereageerd op het Groenplan Stadswerven kregen op 10
december 2021 per mail een brief met bijlage over de verwerking van alle suggesties. Alle
binnengekomen vragen en suggesties zijn in een memo samengevat en van een reactie voorzien.
De bundeling is ook voor andere belangstellenden in te zien en als pdf te downloaden
www.stadswerven.nl.

Deelgebied A:
voorbereiding voor
woningbouw begint
Er gaat in 2022 van alles gebeuren in deelgebied
A. Het werk gebeurt in verschillende fases.
Aan de kant van het Wantij wordt in eerste halfjaar
van 2022 de bodem gesaneerd. Dit gebeurt op land en
in het water. Vervolgens wordt het terrein aangevuld
tot de nieuwe maaiveldhoogte. Er wordt een zogenaamde voorbelasting aangebracht met als doel
de grond sneller te laten inklinken. Ook in de oeverzone wordt een voorbelasting aangebracht. Dit
doen we met stortsteen.
Vanwege de sanering verplaatsen we het aanwezige depot. We richten in A1 (tussen de brug en
de kraanbaan van Goedhart) een depot in voor materialen uit deelgebied F.
Later in het jaar leggen we in deelgebied A ten noorden van het fietspad het riool aan. Eind 2022
zal het terrein op de plaats van de toekomstige woningen aan het Wantij bouwrijp worden
gemaakt en komt er een nieuwe kadeconstructie.

Vlek F: sanering, bouwrijp maken en
nieuwe kade
Tussen de Biesboschhal en de Prins Hendrikbrug komen woningen. Voor die huizen
gebouwd kunnen worden, zijn diverse werkzaamheden nodig. De vervuilde grond wordt
weggehaald en het hele gebied wordt 'bouwrijp' gemaakt. Daar beginnen we dit
voorjaar mee. In het najaar start het vernieuwen van de kade met damwanden.
Vanwege deze werkzaamheden moeten het museumschip René Siegfried en het
botenhuis van de KNRM tijdelijk verhuizen. Voor de René Siegfried komt er een
tijdelijke ligplaats aan het begin van de landtong. Begin 2022 zijn daarvoor op de kade
de noodzakelijke voorzieningen gemaakt. Zodra het museumschip daarheen verhuist,
schuift het botenhuis van de KNRM een plaats op. Na afloop van het werk gaan beide
terug naar hun oude plaats.

Dempen noordelijke
insteekhaven hervat
Het dempen van de haven lag enige tijd stil
vanwege de rivierrombout. Dit is een
beschermde libellesoort die larven afzet in
zandige rivieroevers.
Aan de Beneden Merwede verstoren de
werkzaamheden de larven in de waterbodem.
Daarom was een ontheffing van de Wet
Natuurbescherming nodig.
Aanvoer grond
Nu deze ontheffing is verleend kan er verder gewerkt worden aan het dempen van de haven. De
komende maanden wordt hiervoor veel grond aangevoerd. Het merendeel zal per schip
aangevoerd worden. Nadat het terrein op hoogte is gebracht blijft de grond een jaar liggen om de
grond te laten zetten. In de loop van 2023 wordt het terrein bouwrijp gemaakt voor nieuwe
woningen.
We leggen voor de rivierrombout een nieuw leefgebied aan in de oevers langs de Beneden
Merwede.

Wervenpark: Beveralert!
De aanleg van het Wervenpark met de restauratie
van de oude hellingbaan en kraanbaan moet nog
even wachten. Reden: er is een bever gesignaleerd.
Eerst kon het werk niet beginnen vanwege de
noodzakelijke ontheffing Wet Natuurbescherming voor de
rivierrombout (zie bericht hierboven).
Toen de ontheffing was verleend en de werkzaamheden
konden beginnen, bleek in de zomer een bever de oude
kraanbaan te gebruiken. Met wildcamera's werd het vermoeden bevestigd dat hier regelmatig een
jonge bever zit.
Een bijzondere waarneming, maar voor het Wervenpark is de beverlocatie erg ongelukkig. De
oude kraanbaan is industrieel erfgoed, dat de scheepsbouwhistorie van het gebied laat zien.
Daarom willen we die constructie bewaren en is er groot onderhoud nodig. Voor werkzaamheden
rond de kraanbaan zal nu vanwege de bever ook een ontheffing Wet Natuurbescherming nodig
zijn.
Naar verwachting kan het werk aan het Wervenpark starten in oktober 2022. Voor de zomer van
2023 is het park dan voltooid.

Bestemmingsplan Stadswerven herzien
voor woningen 50 kV-gebouw
In het voormalige 50 kV-schakelstation aan Oranjelaan 1 komen woningen. Voor de
transformatie van het monumentale nutsgebouw lag eind 2021 de tweede herziening
van het bestemmingsplan Stadswerven ter inzage.
Voor de ingekomen zienswijzen doet het college van B&W aan de gemeenteraad een
voorstel voor beantwoording. Tegelijk vraagt het college dan aan de gemeenteraad om
het bestemmingsplan vast te stellen. Het is aan de gemeenteraad om daarover een
besluit te nemen.

Woonomgeving Wantijhof
Dit voorjaar maken we de woonomgeving van Wantijhof
aan de Touwslagersstraat af.
Na de oplevering van de woningen vorig jaar zomer is al een
groot deel van de omgeving aangelegd. Door
leveringsproblemen met natuursteen is toen een deel voorlopig
ingericht met betonklinkers. Op die plek komt nu de definitieve
bestrating met natuursteen .
Bomen
Daarnaast planten we nog twee bomen van dezelfde soort als die er al staan: de Amerikaanse
Tulpenboom. Tussen deze bomen en de parkeergarage Energiehuis komen plantvakken waar
schaduwminnende vaste planten een plek krijgen.
Foto: NBU

Meldingen openbare ruimte
Gebreken en ongemakken in de openbare ruimte kunt u melden via Fixi. Denk
bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarn(paal), een gat in het wegdek of een omgevallen
boom.
De gemeente, de beheerorganisatie of het projectteam Stadswerven gaan met de Fiximeldingen aan de slag. Kijk ook op www.dordrecht.nl

Parkeren in de vakken
In Stadswerven gebeurt het regelmatig dat mensen buiten de parkeervakken parkeren.
Ook staan er auto’s (half) op het trottoir. Dit is niet de bedoeling.
Het trottoir kan daardoor verzakken of beschadigen. Vanaf 2022 zal Toezicht & Handhaving
strenger op het parkeren toezien. Zo nodig worden boetes uitgedeeld.
Op deelgebied A is een tijdelijk parkeerterrein aangelegd. Daarmee zijn er in de openbare ruimte
voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Later dit jaar gaan we bekijken of er voor de nieuwe
woningen in deelgebied C nog extra (tijdelijke) parkeerplaatsen aangelegd moeten worden.

Gratis
tegelophaalservice
en tuincoach
De gemeente helpt Dordtenaren die hun tuin groener
willen maken Zij kunnen gebruik maken van de gratis
tegelophaalservice en tuinadviezen krijgen van de
Tuincoach.
Minder steen en meer groen in tuinen zorgt voor minder
hittestress en minder wateroverlast. Daarom biedt de
gemeente opnieuw aan om tegels van bewoners gratis op te
halen en af te voeren. Op maandag 25 april gebeurt dat in
Dordrecht Centrum waar ook Stadswerven onder valt.
De ophaaldag is op maandag zodat wie er gebruik van wil
maken in het weekend ervoor de tegels uit zijn tuin kan
verwijderen en klaarleggen aan de straatkant. Per ophaaldag is er plaats voor maximaal 15
adressen. Om de tegels te laten ophalen op 25 april, moet de aanmelding vóór 18 april binnen
zijn. Aanmelden kan op de website van groenblauwdordrecht. De gemeente neemt daarna contact
op.
Tuincoach
Wie op zoek is naar praktische tips om bijvoorbeeld wateroverlast in de tuin tegen te gaan, kan
de Tuincoach inschakelen. Zij adviseert ook over plantenkeuze of hoe je de bodem in je tuin kunt
verbeteren. Ook geeft ze tips hoe je meer egels, vogels, bijen of vlinders in je tuin kunt
aantrekken. De Tuincoach houdt gratis spreekuur in de wijk. Een overzicht van de locaties en
tijdstippen staat op de website van groenblauwdordrecht.

Volg ons op Facebook
Het projectteam Stadswerven gebruikt regelmatig Facebook voor actuele
nieuwsberichten. U leest er bijvoorbeeld over de start van het
explosievenonderzoek, de aanleg van bestrating of over andere
werkzaamheden.
Kijk daarvoor op www.facebook.com/destadswerven

Colofon
Deze nieuwsbrief is
een uitgave van de
gemeente Dordrecht.
Volg ons ook op
Facebook De
Stadswerven en
www.stadswerven.nl
voorjaar 2022

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u newsroom@dordrecht.nl toe aan uw adresboek.

