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“Brug(gen) der Zuchten” unaniem afgewezen. 
 
Het was woensdagavond afgeladen in de grote zaal van het Wantijpaviljoen, waar op 
uitnodiging van de Stichting Het Wantij bewoners en gebruikers van de Staart, Wantijpark, 
Wantijbuurt, Vlijpark, Vlijhaven en andere betrokkenen waaronder vertegenwoordigers van 
Beter voor Dordt, alle gelegenheid kregen zich uit te spreken over de plannen van het 
Dordtse gemeentebestuur met de ontsluiting van Wantij- park en omgeving. 
Met name de voorgenomen aanleg van twee kolossale bruggen, door de gemeente 
hardnekkig fietsbruggen genoemd, maar in werkelijkheid verkeersbruggen, geschikt voor 
zwaar gemotoriseerd verkeer, wekten verontwaardiging. 
Immers het oorspronkelijke plan – 30 jaar oud!!! – een doorgaande route voor fietsers van 
Stadspolders naar de binnenstad, is door latere plannen van de gemeente komen te 
vervallen, n.l. de aanleg van een omvangrijk hotel- en restaurantcomplex – Villa Augustus. 
 
Niettemin zet de gemeente nog steeds dit plan door, ditmaal als prestigeproject waar 
niemand, behalve het gemeentebestuur, op zit te wachten.  
Daarover waren alle aanwezigen het roerend eens.  
Tijdens een levendige gedachtewisseling kwamen saillante details aan het licht. Zo zou zelfs 
wethouder Van Steensel zijn gerede twijfels geuit hebben over het nut van de aanleg van 
deze omstreden bruggen. 
Naarmate de avond vorderde, werd de kritiek t.a.v. de gemeentelijke plannen steviger en 
stelliger, temeer daar duidelijk werd dat de gemeente in diverse gevallen een loopje met de 
waarheid heeft genomen en zelfs de rechter verkeerd heeft voorgelicht. 
Ook werd de vraag naar voren gebracht waar het bouwen en aanleggen van infrastructuur 
op het Eiland van Dordrecht eindigt. De aanwezigen vonden dat de expansiedrift van het 
college hier in dit kostbare gebied een halt toegeroepen dient te worden. 
 
De Contact Commissie Waterrecreatie, als vertegenwoordigers van de botenbezitters in de 
Vlijhaven, verklaarde onomwonden tegen de aanleg van de bruggen te zijn en voegde 
daaraan toe zich volledig solidair te verklaren met de Stichting. 
 
Uiteindelijk kwamen alle aanwezigen, waaronder ook vertegenwoordigers van Vlijpark, 
Wantijbuurt, Scouting groepen, de Staart en Beter voor Dordt, zonder uitzondering, tot de 
volgende verklaring: 
 
Afwijzing van de aanleg van twee verkeersbruggen (over de monding van de Vlij, en 
van Plan Tij naar het Wantijpark), vanwege: 
 

• ernstige verstoring van de natuurwaarden (flora en fauna), rust, stilte en 
recreatiewaarden; 

• belemmering recreatievaart; 
• vervallen oorspronkelijke redenen: directe route naar centrum onmogelijk  en 

ontsluiting Plan Tij via Wantijpark inmiddels overbodig. 
   



Op voorstel van enkele sprekers werd besloten actie te ondernemen door de Dordtse 
bevolking massaal te betrekken bij een handtekeningenactie. 
Tevens werd gesuggereerd voor een volgende bijeenkomst Kunstmin af te huren. 
 
Meer informatie: tel: 6146124, e-mail: hetwantij@hotmail.com, www.hetwantij.com.  


