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Basisidee: l

Hei herstellen I creëren van een ecologische zone langs het Wantij, passend in het
landschap van het Eiland van Dordrecht. De Wantijoevervormt hierbij een verbinding tussen
de Sliedrechtse Biesbssch in het oosten en de Stadswerven {en verder) in westelijke richting
met een aftakking zuidelijk bestaande uit het WantÍjpark en de Dordwijkzone, Hierbij wordt
een vochtig / natte plas-dras,situatie vaorgesteld. Uitgangspunt is het echeppen van
randvoorwaarden van waaÍuit zich spontaan 'nieuwe' natuur kan ontwikkelen.

Qntwgrn:

Het uiteindelijke ontwerp dient niet, zoals bij de aanleg van de zone tussen Sterrenburg,
Oudendijk, Stevensweg en Zuidendijk, na jaren nog de met- een- liniaal- op ruiljespapier
getekende sporen te dragen. In een gevalals dit geldt: hoe slordigererwordt gewerkt, hoe
beter!

Voor de inrichting van het gebied worden navolgende punten / ideeën aangedragen;

o Flet afgraven van het overgrote deelvan het pfangebied tot rond het waterpeil van het
Wantíj,

r Het aanbrengen van variatie in hoogte. Zowelpoelen als plas-dras, als droge(re) delen.
Hogere plaatsen kunnen worden gecreëerd met de afgegraven grond uit de lagere delen.

" Het verwijderen vsn (een deel van) de stenen beschoeiing langs de oever om een open
verbinding met het Wantij te bewerkstelligen en enige invloed van hêt getij mogelijk te
maken.

o Het onderbreken / variëren van de te rechte oeverlijn. Ëventueel door aarde op en/of over
de stenen beschoeiing aan te brengen. '

r lndien gewenst de aanleg van een steigertot aan / boven het waterten behoeve van
sportvissers of bezoekers die het geheelwillen overzien.

o Laat de natuurzo veel mogelijk haar eigen gang gaan.

Fepl?ntinq.

Kleinere planten zullen zich spoedig spontaan vestigen (pioniersvegetatie) en behoeven
derhalve niet aangeplant te worden. ln een ecologische zone zijn cultivars natuurlijk uit den
boze. Erzalvoornamelijk sprake zijn van onkruid, die voor de natuur van grote waarde zijn
en daarom dienen te worden gedoogd. Te denken vaft hierbij aan Brandnetel, Harig
Wilgenroosje en Smeerwortel.

Grotere planten kunnen echterwelenige hulp gebruiken. De gedachten gaan uit naar:

. Riet- eventueel aanplanten orn het gebied snellerte ontwikkelen. Let wel: waterriet wordt

" 
attijd hoger dan landriet.



Voor bomen en struiken dient rekening te worden gehouden met de hoeveelheid vocht
('natte voeten'). Vochtminnende- / verdragende soorten verdienen de voorkeur, zoals:
r Wilg- hoogopgaand of als struik (kraakwilg).
c Els- voor insecten in het zomerhalfjaar en vogels in het winterhalfjaar {mezen, putter., sijs}
r Zwarte populier- kan in gunstige omstandigheden snelgroeien, maar heeff en korte

omlooptijd.
r Lijsterbes- voor insecten en vogels

' Meidoom- idem, Bovendien kan deze soort belemmerend werken op bezoekers {steken-
de dorens) en daarrnee doorgangen i gebiedsdeien r/oor ongewenst publiek afsluiten.

Onderhoud. ,
Een ecologische zone vraagt 'natuurl'ljk beheed'. Dit betekent niet dat er geen onderhoud
hoeft te worden gepleegd, Het vergt echter een aangepaste vorm van beheer.
Rietland is een ontwikkelingsfase in het verlandingsproces. Afhankelijk van de
ontwikkelingssnelheid zaf periodiek moeten worden gemaaid en / of uitgebaggerd. De
voorkeur gaat uit naar het gedeeltefijk onderhandên nemên van deelgebieden in
opeenvolgende jaren en niet het alles- in- 1- keer- principe.

:Uit f.apeqg van,dq $.tictrii,rlg Fiet Elgtntjj vE$ eíisltr,ptE* ?00S. lWa$tijeo{re Ën
Wqtrtiipark". blz. ï".;

'Langs de bosrden vsn het Wantij kcmen talvan bijzondere plantensoorten voor. Hieronder
soorten die min of rneer typisch zijn voor het zoetwatergetijdengebied. Vooral soorten als
Spindotter ibeschermd), Moeraskruiskruid, Driekantige bies, Witte waterkers (Rode lijst),
Rivierhelmkruid, Grote engelwodel, Hertsmunt, Hondstarwegras (rode liist) en Moerasstreep-
zaad (rode lijst) ltomen hier vsor, of zijn hier te verwachten..
In het Nationaal Fark de Biesbosch laten momenteei een aantal bijzondere pfantensoorten
êen opmerkelijke uitbreiding zien. Deze kunnen zÍch inmiddels langs de boorden r,,an het
Wantij gevestigd hebben. Te denken valt aan soorten als Rijstgras, $lanke zegge, Groot
warkre;id (Rode lijst), Klein vlooienkruid (Rode Lijst), Hopwarkruid, Kleine kaardenbol (Rode
Lijst) en Moesdistel (Rode Lijst). Onderzoek naar het voorkomen van deae soorten is
gewenst. Ter hoogte van de jachthaven Westergoot, een haven van het Wantij, zijn Grote
keverorchis (besehermd en Rode Liist) en Rietorchis (beschermd en Rode Lijst)
aangetroffen. Op het verlaten scheepswerftenein aan de Maasstraat groeit Vijfdelig
kaasjeskruid,
Opvallend is dat de abundantie van de Spindotterin de Sliedrechtse Biesbosch veelgroter is
dan in de andere delen van de Biegbosch.'
{Arno Boesveld, ondereoeker flora en fauna}
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