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Stichting Het Wantij komt met harde feiten na inventarisatie 
Vlijoever in Wantijpark 
 
Gemeente blijft ontkennen, feiten zijn anders 
 
Medewerkers van de Stichting Het Wantij hebben aan de Vlijoever ten Zuiden van het 
Wantijpark het aantal gekapte bomen geteld en de precieze maten van de stammen 
opgenomen. Tot nu toe heeft de Gemeente, ook aan het Ministerie, verklaard dat het 
hoogstens om wat snoei- en baggerwerkzaamheden ging. De Stichting heeft steeds gezegd 
dat het zeker om 100 bomen ging in dit belangrijke Beverbiotoop, waarvan sommigen met 
een stamdikte van zeker een meter. 
 
De directe aanleiding voor een nauwkeuriger inventarisatie, waren de door Eco- Dordt op het 
sprekersplein van de raadsadviescommissie van 26 september geuite twijfels over de door 
de Stichting Het Wantij naar voren gebrachte maten van omgezaagde bomen. 
Het voorlopige resultaat is dat er nu 75 omgezaagde bomen zijn geïnventariseerd. Vanwege 
hoog water en de moeizame toegankelijkheid van deze griendoever konden een aantal niet 
gemeten worden. Het totaal aantal zal  echter rond de 100 bomen liggen. Geteld zijn slechts 
de bomen boven de 30 centimeter in doorsnede. Tien procent van de bomen had een 
stamdiameter van meer dan 100 centimeter. De dikste 137 centimeter! 
 
Hier volgt het resultaat van de inventarisatie:  
6 bomen tussen 30 en 35 centimeter, 15 tussen de 35 en 50 centimeter, 30 tussen de 50 en 
70 centimeter, 16 tussen de 70 en 100 centimeter en 8 tussen de 100 en 137 centimeter. 
 
Behalve de waarde van deze bomen op zich zelf, hadden deze bomen ook grote waarde 
voor o.a. Bevers en Vleermuizen en niet te vergeten de ijsvogel. Bijna alle over het water 
hangende takken die een belangrijke bescherming boden aan de Bever en van belang waren 
voor zijn voedsel, zijn hiermee verdwenen. Het leefgebied van de Bever is hiermee sterk 
gemarginaliseerd. Maar nog steeds gaat het hier om een belangrijk territorium van de Bever. 
Ook hebben wij nu circa 20 door de Bever gegraven gangen gevonden, alsook nieuwe 
geursporen. 
De aanwezigheid van leefgebied aan de oevers van het Wantijpark is ook van groot belang 
voor de benedenstroomse gebieden. De gesignaleerde Bevers aan de Carnisse- en 
Rhoonse- Grienden, komen daar bijna zeker dankzij migratie via het Wantij en het 
Wantijpark, omdat de Beneden Merwede oevers daarvoor niet geschikt zijn. 
Niet alleen het leefgebied van de Bever is sterk gemarginaliseerd maar ook zijn de stammen 
en takken gedumpt op het griend waar een belangrijke Spindotter populatie groeit. Er zijn 
slechts weinig plaatsen in het land en in Europa waar deze planten voorkomen en zijn 
daarom zwaar beschermd. 
Het hele Wantijgebied heeft trouwens internationaal gezien belangrijke natuurwaarden! 
 
Wordt het geen tijd dat de gemeente nu eindelijk eens stopt met het ontkennen en 
verdraaien van de feiten alsmede het marginaliseren van natuurwaarden? 


