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Stichting Het Wantij, een schets van de activiteiten. 
 
 
Stichting Het Wantij zet zich in om een waardevol gebied, een uitloper van de Sliedrechtse 
Biesbosch, te beschermen. Het op dit moment meest bedreigde stuk ligt ten westen van de 
N3 over de Wantijbrug, het eindtraject van het Wantij. Hoewel dit dicht bij het stadscentrum 
ligt was het nog tamelijk weinig aangetast: een waar stiltegebied met hoge natuurwaarden. 
Aan de ene kant van het Wantij bevindt zich het bosgebied van Jeugddorp en het 
Wantijpark, waar veel mensen van genieten en aan de andere kant ligt het wandelpad langs 
de oever, met nog vele monumentale bomen. Nog verder stroomafwaarts, na de Prins 
Hendrik brug gaat het om het gebied van Stadswerven: het voormalig Eneco terrein aan de 
kant van het centrum en aan de andere kant van het water, de voormalige scheepswerf de 
Biesbosch. 
 
Bewoners van de Staart kwamen in actie en richtten de Stichting Het Wantij op vanwege het 
wel zeer grove optreden van de gemeente: een griendoever werd over meer dan 400 meter 
zonder enige aankondiging vernietigd: alle bomen en struiken omgezaagd, de grond diep 
omgeploegd. En om te voorkomen dat het nog ooit een griend kon zijn, werd er een laag van 
meer dan een meter op aangebracht. 
Tegelijkertijd bleken er plannen te zijn om aan de oeverzijde 50 bomen te kappen en een 
fietsbrug aan te leggen. Deze (voor auto’s geschikte) gigantische fietsbrug moet Jeugddorp 
verbinden met het Wantijpark en daarmee het gebied ontsluiten. De verdere plannen voor 
verkeer en recreatie in dit gebied betekenen het begin van het einde voor de natuurwaarden, 
voor rust en stilte. 
 
De gemeente Dordrecht wil echter haar plannen koste wat kost doorvoeren en weigert elk 
overleg. Tegen beter weten in ontkent zij de aanwezigheid van belangrijke natuurwaarden. 
Zo zou de bever niet voorkomen, terwijl deze juist z’n territorium aan de oevers van het 
Wantijpark heeft. Zo zouden er ook nauwelijks vleermuizen zijn, terwijl de Stichting er al 
zeven soorten heeft vastgesteld. De vogelrijkdom werd gebagatelliseerd, maar er broeden 
minstens 50 soorten in het Wantijpark.  De Stichting heeft een onderzoeksrapport gemaakt 
waaruit de verdere rijkdom blijkt. 
 
We hebben zowel de rechter als het Ministerie van LNV ingeschakeld om het Tij te keren. De 
gemeente hield rapporten over natuurwaarden achter met als gevolg dat de rechter vorig jaar 
maart in een voorlopige voorziening tot een negatieve uitspraak kwam. Via het Ministerie 
hadden we meer succes, zij ontdekten de achtergehouden rapporten en dwongen de 
gemeente tot meer en onafhankelijk onderzoek. Intussen verbood het Ministerie de 
gemeente de brug te bouwen. 
 
Om de verdere afbraak van het gebied tegen te gaan hebben we het Ministerie gevraagd de 
Flora- en Faunawet te handhaven bij alle ingrepen van de gemeente. Elke keer weer blijkt de 
gemeente bepaald onzorgvuldig met natuurwaarden om te gaan.  
Inmiddels zijn er kritische uitspraken van het Ministerie over gebrek aan onderzoek en 
onzorgvuldigheid voorafgaand aan de ingrepen aan de Wantijoever, de oevers van het 
Wantijpark, in het park zelf, Jeugddorp, Plan Tij en Stadswerven. 



Dit heeft opgeleverd dat de gemeente verplicht is een hele reeks onderzoeken in het gebied 
te doen waardoor de waarde van dit gebied nog duidelijker in beeld komt. Wij hopen deze 
informatie, samen met de resultaten van ons eigen onderzoek te kunnen inzetten voor de 
bescherming van dit gebied. 
 
Vanwege de onwil van de gemeente en een totaal ongeïnteresseerde en onkritische 
gemeenteraad zal er meer moeten gebeuren. De Flora- en Faunawet biedt niet genoeg 
mogelijkheden om de afbraak tegen te houden. Wij hebben een Natura 2000 status 
aangevraagd om het gebied beter te kunnen beschermen. In de loop van het jaar komt 
daarover meer duidelijkheid. Met een Natura 2000 status is er niet alleen bescherming van 
de aanwezige soorten, maar ook van het gebied zelf, waarvan deze soorten gebruik maken. 
De toetsing voor (het aanvangen van) werkzaamheden in dit gebied zal dan veel zwaarder 
zijn. 
Omdat er steeds meer bekend is uit alle onderzoeken hopen wij op een positief resultaat van 
onze aanvraag. 
Het gaat hier om een gebied dat een belangrijke ecologische verbinding vormt tussen twee 
Natura 2000 gebieden van de Sliedrechtse Biesbosch en de Oude Maas. 
 
Intussen hebben wij begin april van dit jaar bij de rechter toch nog gelijk gekregen en is het 
besluit van de gemeente om de brug te bouwen vernietigd. Dat betekende dat de reeds 
begonnen bouw gestopt moest worden. Daarmee is de bouw van de brug nog niet van de 
baan. De gemeente piekert er niet over na te denken over alternatieven en geeft er nog 
steeds geen blijk van de natuurwaarden van dit gebied te respecteren. 
 
Onlangs is ons gebleken dat wederom een rapport is achtergehouden. Dit betreft een 
vleermuizenonderzoek i.v.m. de bouw van de brug. Daaruit blijkt dat ontheffing moet worden 
aangevraagd. Men was dus illegaal begonnen met de bouw. 
De strijd gaat voort, het gebied is het waard, wij geven niet op. 
 
De Stichting heeft nieuwe voorstellen om de ecologische functie van het gebied te 
beschermen tegen de oprukkende bebouwing met huizen van Plan Tij. 
We hopen dat deze gemeente onder druk van onze actie eindelijk eens wil luisteren en ook 
onze alternatieven serieus wil nemen. Het zou de gemeente op z’n minst heel wat geld 
besparen. 
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