Fietsroute Water en Groen
20 mei 2017
Stadslab Water in de Dordtse Ruimte

Ter gelegenheid van de Week van het Water organiseren we als Stadslab op 20 mei 2017 de
Fietsroute Water en Groen. De route voert langs allerlei plekken waar iets te zien is van over water in
onze omgeving. De steeds heviger regenbuien in de toekomst zullen steeds vaker overlast
veroorzaken. Daar kunnen we echter wat aan doen, zowel in de openbare ruimte als in onze eigen
tuin. De fietstocht voert langs plekken in Dordrecht waar goed te zien is dat overlast dreigt, en
plekken waar er wat aan wordt gedaan, is gedaan of kan worden gedaan.
Het Stadslab Water in de Dordtse Ruimte heeft de afgelopen twee jaar onderzocht hoe we in Dordrecht
wateroverlast door extreme regenbuien kunnen voorkomen. Als eerste is gekeken naar de openbare ruimte.
Bij het maken van plannen voor het Damplein hebben we deelgenomen aan de werkgroep van
omwonenden. In de werkgroep hebben we diverse voorstellen gedaan vanuit duurzaamheid.
Voor particuliere tuinen hebben we o.a. een cursus ‘Tuingeluk’ georganiseerd, met aanbevelingen voor
wateropvang. In een aantal tuinen zijn de voorstellen ook uitgevoerd. In Weizigt is een voorbeeld te zien van
een geveltuintje, zoals dat door particulieren bij de gemeente kan worden aangevraagd.
Kaartje fietsroute
Hieronder een kaartje en een toelichting van de punten waar we langs komen. Op de volgende bladzijden
lichten de we de punten toe waar we langs komen.

1.

Duurzaamheidscentrum Weizigt
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Na de renovatie van Kunstmin is ook de omgeving
opgeknapt. Het plantsoen er voor heeft een
nieuwe inrichting gekregen met een fraaie
uitstraling, het mooi opgeknapte Kunstmin
waardig. Vanuit oogpunt van wateropvang zijn de
kansen niet benut. Door de hoge opstaande
randen stroomt het regenwater vooral richting
riolering.

5.
Duurzaamheidscentrum Weizigt biedt volop
mogelijkheden om van alles op het gebied van
duurzaamheid te ontdekken. We vinden er ruim
twee hectare uniek natuurterrein met mooie
faciliteiten: een duurzame Stadsboerderij, het
Koetshuis, Tuinen, een Klimaatkas, het Aquarama
en een Bijenstal. Dicht bij de entree is een
voorbeeld van een geveltuintje te vinden, zoals
dat door inwoners van Dordrecht bij de gemeente
is aan te vragen.

2.

Dubbeldamseweg Zuid 115,
tuin fam. Van de Ven
Huis uit 1908 met kleine tuin, wateroverlast in
brandgang samen met buren oplossing gezocht
met afvoeren schuren en andere bestrating.

3.

Denpasarstraat 16, Tuin fam. Mollema
Voorbeeld van watervriendelijke tuin met
grindkoffer, afwisseling tegels en groen.
Regenpijp is afgekoppeld van de riolering en komt
nu uit in de regenton.

6.

Nationaal Landschapskundig museum,
Reeweg Oost 145
Expositie van foto's, antieke en recente
landkaarten, plattegronden en maquettes van
Nederlandse landschappen. Bij het museum
liggen enkele geomorfologische tuinen waarin
diverse landschapsstructuren zijn nagebootst.
Open: zaterdag 14.00 – 17.00 uur.

7.

Indische- en Vogelbuurt

Vrieseplein

In een deel van het Reeland is regelmatig
wateroverlast. Op sommige plaatsen liggen de
tuinen lager dan het gemeentelijk riool. Voor
bewoners is dat de aanleiding geweest om samen
met de werkgroep Ruimte van het Platform
Duurzaam Dordrecht te zoeken naar oplossingen.

Het Vrieseplein was het eerste project waar de
gemeente Dordrecht het principe ‘burger aan zet’
heeft toegepast. Bewoners hebben zelf een plan
gemaakt voor de herinrichting, binnen een van te
voren beschikbaar gesteld budget. Het plein is
een mooi plein geworden, waar goed gebruik van
wordt gemaakt. Voor de wateropvang is er weinig
veranderd. Weliswaar zijn er nu groenstroken, het
regenwater stroomt door de hoge randen bijna
allemaal het riool in.

4.

Plantsoen rond Kunstmin

8.

Gemaal Stadspolders aan de Wantijdijk
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Een van de gemalen waar het Waterschap het
overtollig regenwater van binnendijks naar
buitendijks pompt.

9.

Voedselbos in Jeugddorp

Stichting BuitenZinnig heeft plannen om op
Jeugddorp een voedselbos te realiseren. Een
voedselbos is een gewoon bos, maar het heeft
iets extra’s omdat er gewassen in staan die
eetbaar zijn. De beplanting wordt gevarieerder en
levert de gebruikers ook nog wat op.
Voor meer informatie zie:
www.stichtingbuitenzinnig.nl

10.

In augustus 2015 hadden de bewoners hier
ernstige wateroverlast als gevolg van hoosbuien.
In de omgeving zijn veel binnenterreinen verhard.
De waterlopen naar het gemaal zijn onvoldoende
om het water snel weg te pompen.

12.

Damplein
Voor het Damplein is in het kader van ‘Burger aan
zet’ door de bewoners en winkeliers een plan
gemaakt voor herinrichting. Als Stadslab hebben
we geparticipeerd in de werkgroep en
aangestuurd op een zo watervriendelijk mogelijk
plein.

Rietlanden, woningen met groene daken

13.

Koedijk en woningen in geluidwal N3
De Oud-Dubbeldamse polder werd in de
zestiende eeuw bedijkt. Een klein stukje is
bewaard gebleven onder de naam Koedijk.
Langs de N3 zijn een aantal woningen
opgenomen in de geluidwal en daarmee geheel
met beplanting begroeid.

14.

N3: aanpassingen bij renovatie

Al in de vorige eeuw werden in het project
Rietlanden door bureau Bear Architecten 22
woningen aan de Iroko gebouwd met groene
daken en zonnecellen. Groene daken zorgen voor
een betere wateropvang, doordat het regenwater
eerst in de beplanting op het dak wordt
opgevangen en vervolgens langzaam afstroomt
naar de omgeving.

In
2018 wordt de N3 grondig gerenoveerd. Een
goede gelegenheid om lokaal verbeteringen aan
te brengen in de verkeersstructuur.
Milieudefensie, Fietsersbond en Platform
Duurzaam Dordrecht hebben voorstellen
ingediend bij de politiek en Rijkswaterstaat voor
betere fietspaden en duurzame inrichting rond de
N3.

11.

Haaswijkweg/Rechte Zandweg
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15.

De Eikenhof, Dubbeldamseweg Zuid 362

Sinds 2005 heeft de familie Ton ‘’de Eikenhof, een
bijzonder huis in Land van Valk, omgetoverd in
een Bed&Breakfast. Bij het huis hoort een grote
tuin, waar de bewoners aan iedereen de
mogelijkheid bieden om er van mee te genieten.
Ook aan waterbeheer is veel aandacht besteed/
Op de website http://eikenhofdordrecht.nl/ treft u
een overzicht van wat de Eikenhof u te bieden
heeft.

16.

Admiraalsplein, Wielwijk

Als onderdeel van een waterloop door Wielwijk
heeft de gemeente bij de renovatie van de buurt
een waterplein aangelegd op het Admiraalsplein,

17.

Amstelwijckweg 34, tuin fam. Hubers
Voorbeeldtuin waarin de hoogteverschillen zijn
opgelost met moeras, vijver en aangepaste
beplanting.

18.

Frans Lebretlaan, Tuin fam. Hillebrink
Voorbeeldtuin waarin de hoogteverschillen zijn
opgelost met moeras, vijver en aangepaste
beplanting.

19.

Aankomst bij Weizigt
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