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1 Inlaiding

Voorllggend rapport omvat een samenvatting van de belangrljkste aspecten van het
Mllleueffectrapport (MER) Strategisch GroenProject Eiland van Dordrecht.

Het Eiland van Dordrecht is niet aileen aangewezen als groene buffer tussen de Randstad en de
Biesbosch. maar ook als ecologische verbinding tussen de Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch en
als recreatief uitloopgebied voor de stad Dordrecht. In het plangebied (zie figuur 1) zal daarom de
komende jaren een deel van het huidige landbouwareaal plaats maken voor natuur- en
recreatiegebied. Voor deze herinrichting van het landelijk gebied ten zuiden van Dordrecht is het
doorlopen van een procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.) verplicht. Het
milieueffectrapport (MER) beschrijft daarbij de uitkomsten van het onderzoek naar de
milieueffecten van de voorgenomen acliviteiten.

Flguur 1. Llgglng plangebled Eiland van Dordracht t.O.V. reglo
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Het doel van m.e.r. is om de milieubelangen, naast andere belangen, een volwaardige plaats te

geven in de besluitvorming met betrekking tot ruimtelijke ingrepen.

Hieronder is schematisch weergegeven (figuur 2) welke stappen zijn doorlopen om tot het meest

milieuvriendelijke alternatief en het voorkeursalternatief te komen. Oaartoe zijn voor drie

bestaande inrichtingsmodellen modellen (uit het rapport 'Eiland van Oord!: de "Speelruimte"
bepaald!') de effecten op hoofdlijnen vastgesteld. Op basis hiervan zijn !wee

inrichtingsalternatieven uitgewerkt, waarvan de effecten zijn bepaald en het doelbereik is

getoets!. Hieruit is het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) gedestilleerd en is een aanzet
voor het voorkeursalternatief (VKA) gegeven. Oeze aanzet wordt nader uitgewerkt in het

bestemmingsplan.

Orie inrichtingsmodellen

1 1
Effecten op hoofdlijnen

1
Twee inrichtingsalternatieven

- Effecten
- Doelbereiktoets

MMA VKA

Flguur 2. Schem. met stappen om tot een MMA en een VKA te komen
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Leeswljzer

In hoofdstuk 2 van deze samenvatting wordt allereerst het Strategisch GroenProject Eiland van

Dordrecht beschreven. Naast aanleiding en doelstelling van het project komen ook de

oorspronkelijke 3 mogelijke inrichtingsmodellen en hun effecten aan de orde.

In hootdstuk 3 worden vervolgens, op basis van de effecten van de inrichtingsmodellen, twee van

elkaar onderscheidende altematieven beschreven, evenals de milieueffecten en doelbereik.

In hoofdstuk 4 worden de twee altematieven vergeleken en wordt het meest milieuvriendelijke

altematiet (MMA) samengesteld. De aanzet voor het voorkeursalternatiet (VKA) is tenslotte in

hootdstuk 5 opgenomen.

Flguur 3. Toponlemen Eiland van Oordrecht
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2 Het Strategisch GroenProject

In dlt hoofdstuk wordt Ingegaan op de achtergronden van het Strateglsch GroenProject
Eiland van Dordrecht. Daarblj gaat het In eerste /nstantle om de aan/e/d/ng voor het plan,
de probleemstelllng waar het plan een oplosslng voor moet vlnden, en de doe/stelllngen
die het plan beoogt te bere/ken. In tweede /nstantle worden 3 oorspronkelljke
Inr/chtlngsmodellen en hun effecten beschreven.

2.1 Aanleiding, probleemstelling en doelstelling

Aanleldlng en probleemstelllng
In het Structuurschema Groene Ruimte heeft het Rijk in 1993 een aantal Strategische
Groenprojecten aangewezen. Met deze projecten wordl beoogd mullifunctionele groengebieden
aan te leggen om te voorzien in aantrekkelijke recreatiegebieden op loop- en fietsafstand van de
stad. Een van de Strategische Groenprojecten Iigl op het Eiland van Dordrecht.
Het Eiland van Dordrecht is als Stralegisch Groenproject aangemerkt als groene buffer tussen de
ecologische waarden van de Biesbosch en de verstedelijkte Randstad. Deze groene ruimle
zonder veel grote infrastruclurele doorsnijdingen zou een aantrekkelijk recreatief uitloopgebied
kunnen zijn voor het zUidelijk deeI van de Randstad en biedt grote kansen voor de ecologische
verbinding van de Dordlse met de Sliedrechtse Biesbosch. Ook kan met de herinrichting van het
plangebied de huidige recrealieve druk op de Biesbosch als Natura 2000-gebied worden
verkleind.

De druk van de stad Dordrecht op het landelijk gebied is zowel op hel gebied van wonen, werken
als recrel!ren groot. In combinatie met het ontbreken van voldoende recreatieve voorzieningen bij
de stad en de kwetsbare posilie van de functie natuur, leidt dit tol het optreden van de volgende
problemen:
• Ontwikkeling van stadsrandfuncties en daarmee verrommeling van het landschap en

bedreiging van de culluurhlstorisch-Iandschappelijke waarden
• Verslechtering van de verkeersveiligheid
• Aantasting van het toekomstperspeclief van de landbouw
• Onvoldoende benulting van de ecologische potentie van het gebied als ecologische

verbinding tussen de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch
• Toename van de recreatieve druk in de kwetsbare natuurgebieden in en rondom het

plangebied
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Doeistelllng

Het doel van de herinrichting van het Eiland van Dordrecht is het realiseren van een
multifunctioneel groenproject waarbij circa 750 ha. recreatief groen en natuurgebied wordt
ontwikkeld. De natuurontwikkeling moet leiden tot een grootschalig ecologisch verbindingsgebied
tussen de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch, en daarmee tot het vergroten van het
Biesbosch-areaal.
Het recreatieve deel bestaat uit een aantal intensieve recreatieve knooppunten, de ontwikkeling
van een recreatieplas, en de aanleg van recreatieve verbindingen. De achterliggende gedachte
bij deze recreatieve inrichting is de stedelijke druk op het gebied beter te geleiden en te
concentreren bij de stad om daarmee de recreatieve druk op de Biesbosch te beperken. Voor het
geheie her in te richten gebied geldt dat de zonering van de functies natuur en recreatie een
belangrijke plaats inneem!.
De hoofddoelstellingen van het plan zijn hieronder per thema weergegeven.

Natuur: Om het ecologisch functioneren te vergroten is de herinrichting gericht op:

• Behoud, versterking en ontwikkeling van roliuuste Biesbosch natuur en de daaraan
gekoppelde soorten, levensgemeenschappen en ecotopen

• Het versterken van interne en externe ecologische relaties op verschillende schaalniveaus

Recreatie: De recreatieve doelstellingen zijn gericht op de ontlasting van het bestaande
recreatiegebied de Hollandse Biesbosch en van de beide natuurkernen Dordtse en Sliedrechtse
Biesbosch door:
• Het realiseren van nieuwe recreatiemogelijkheden en -voorzieningen
• Het verbeteren van de bereikbaarheid van de (nieuwe) recreatiegebieden en -voorzieningen

voor langzaam verkeer
• Het realiseren van voldoende goede mogelijkheden voor ongemotoriseerde routegebonden

recreatie waaronder 60 km nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden

• Het terugdringen van het autoverkeer in het buitengebied van Dordrecht

Water:
• Het scheppen van de omstandigheden voor een waterbeheer waarbij zoveel mogelijk wordt

aangesloten bij de functie van de diverse (delen van) polders en een doelmatig kwaliteits- en
kwantiteitsbeheer mogelijk is

• Afstemmen van het waterbeheer in de nieuwe woongebieden op het waterbeheer in het
buitengebied

• Realiseren van de algemene en bijzondere miiieukwaliteltdoeistellingen voor water en bodem
• Bescherming van voldoende goed en winbaar grond- en oppervlaktewater ten behoeve van

de drinkwaterbereiding

Landbouw:
• Het realiseren van een snelle en efficiente verbinding tussen de Hoeksche Waard en het

blijvende landbouwgebied
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Landschap en culluurhislorie: Hoofddoel is hel verslerken en uilbouwen van de bijzondere
kenmerken en landschappelijke kwalileilen van hel Eiland van Dordrechl door:
• Behoud, verslerking en waar mogelijk reconslruclie van culluurhislorisch en

hislorisch-geografisch waardevolle elemenlen en slrucluren
• Inpassen van nieuwe funclies in hel beslaande landschapspalroon
• Behoud van gebieden met mogelijke archeologische waarden van v66r de

Sinl Elisabelhsvloed
• Behoud en ontwikkeling van de culluurhislorische waarden van Polder de Biesbosch

2.2 Drie inrichtingsmodellen en hun effecten
Voor de planvorming zijn in 2000 drie modellen ontwikkeld die aile drie in meer of mindere male
vo!doen aan de doelslellingen van hel project. De modellen zijn hieronder weergegeven.

Model de Basis is een middenweg tussen een inrichling van het gebied als ecologische
verbindingszone en een inrichling als recrealief uilloop gebied.

Basis
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'Il"'-......._ ..........-.
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Het tweede model, Tuin van de Slad, heeft voora! een groen recreatieve invulling, waarin de
recrealieve knooppunlen in het gebied een zeer inlensief karakler hebben.
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luin van de stad

Bij hel derde model, Dynamische Naluur, ligl de nadruk op de inrichling van hel gebied als

ecologische verbinding. De recrealieve knooppunlen zijn minder inlensief in vergelijking mel de

Tuin van de Slad, en hel plangebied is slechls beperklloegankelijk als recrealief uilloopgebied. In

legenslelling 101 de !wee andere modellen is in dil model sprake van een open-waler verbinding

van de Noorderdiepzone mel de Nieuwe Merwede. Deze zone is dan ook ingerichl als

Biesbosch-gelijdennaluur.
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Dynamische natuur

De effecten van de modellen
Conform de richtlijnen voor het MER zijn drie inrichtingsmodellen in relatie tot de doelstellingen
en milieueffecten op hoofdlijnen met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking blijkt dat aile
inrichtingsmodellen in meer of mindere mate voldoen aan de doelstellingen. De verschillende
modellen blijken qua effecten echter voor een aantal (milieu)aspecten van elkaar te verschillen.
De modellen Dynamische Natuur en de Basis scoren wisselend op de meeste aspecten het
meest positief dan wei het minst negatief in vergelijking met het model Tuin van de Stad. Dit heelt
tot de conclusie geleid dat de modellen de Basis en Dynamische Natuur als verdere basis voor
de altematieven in het MER kunnen worden gebruikt. Dit geldt niet voor het model Tuin van de
Stad.

In het recente verleden is bestuurlijk een voorkeur uitgesproken voor het model de Basis.
Redenen voor deze keuze zijn gebaseerd op de onderstaande overwegingen, die ook door de

effectvergelijking in het MER worden ondersteund:
• Milieuaspeelen; op basis van milieueffecten kunnen de modellen de Basis en Dynamisehe

Natuur als basis voor het MER worden gebruikt; dit geldt niet voor het model Tuin van de
Stad

• Reereeli. en neluur, de stedelijke bevolking vraagt een bepaalde mete van
reereatiemogelijkheden; daarnaast is het atleiden van de reereatiedruk op de Biesboseh van
groot belang voor de natuur in die Biesbosch; model Dynamisehe Natuur voldoet hier
onvoldoende aan

Samenvaning MER SGP Dordrecht 15\32



Kenmerk R001-4509205RSI-mya-V02-NL

• Kosten; de financilile haalbaarheid van de realisatie van het model Dynamische Natuur is
beperkt

• Veiligheid; het binnenhalen van rivierwater in model Dynamische Natuur is een extra risico
voor de veiligheid

• Landschap en Cu/tuumistorie; de omvangrijke mate van dijkaanleg en dijkverzwaring in het
model Dynamlsche Natuur vormt landschappelijk en cultuurhistorisch een belangrijk negatief
effect

Om bovenstaande redenen is het model de Basis in het MER verder uitgewerkt als Meest
Milieuvriendelijke Alternatief.
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3 Twee alternatieven

Model de Basis Is In het MER In twee alternatleven ultgewerkt. In dlt hoofdstuk worden de
twee alternatleven op hoofdlljnen beschreven.

3.1 Twee inrichtingsalternatieven
Uitgaande van het model de Basis is gezocht naar de speelruimte en bandbreedte waarbij
alternatieven binnen het model verder kunnen worden uitgewerk!. Dit heeft geieid tot twee
alternatieven:
• Alternatief 1: een nat alternatief gekoppeld aan een extensieve recreatieve invulling
• Alternatief 2: een relatief droog alternatief gekoppeld aan een intensieve recreatieve invuliing

Voor wat betreft de functietoekenning van de verschillende deelgebieden binnen het Eiland van
Dordrecht verschillen de alternatieven niet veel van elkaar:
• In de Noordbovenpolder, de bUitenste schil van de Bovenpolder, de Noorderdiepzone

(exciusief het deelgebied bij het Tuincentrum), Tongplaat en ZUidplaatje, worden de
landbouwgronden omgevormd naar natuurgebled, waarbij in meer of mindere mate sprake is
van een combinatie met recreatief medegebruik

• Noordbovenpolder en Tongplaatje staan In open verbinding met respectievelijk het Wantij en
de Nieuwe Merwede (zoetwatergetijden)

• Het oostelijk deel van de Louisapolder heeft als recreatie·in-en-om-de-stad·gebied (Rods) de
nevenfunctie natuur; langs de bestaande kreek wordt in dit gebied 1,7 hectare waterberging
gerealiseerd

• het westelijk deel van de Louisapolder, Polder de Zuidpunt en het overgrote deel van Polder
de Biesbosch behouden hun landbouwkundige functie

• Het centraie deel van de Bovenpolder wordt in beide alternatieven vooral ingericht als
recreatiegebied, dit geldt eveneens voor de Cannemanspolder en het gebied bij het
Tuincentrum

• De Elzen blijft als bos- en recreatiegebied gehandhaafd, waarbij het noordelijk deel een meer
natuurlijkere inrichting zal krijgen, om zo te kunnen functioneren als eco-hydrologische
verbinding tussen de Noorderdiepzone en Dordtse Biesbosch

In beide alternatieven is in de Noorderdiepzone sprake van een regelbare inlaat vanuit de Nieuwe
Merwede (nabij de 'Kooikil') en van een stuw nabij 'De Elzen'. Op deze wijze kan de gewenste
peilfluctuatie geregeld worden. Er ontstaat een meer natuurlijk hydrologisch systeem, waarbij
tevens sprake is van 'natuurlijke' hydrologische verbindingen tussen de diverse deelgebieden
enerzijds en het stedelijk water anderzijds. Ook is met het oog op de waterkwaliteit sprake van
een helofytenfilter I slibvang achter de inlaa!.
In het noordelijk deel van de Poider de Biesbosch wordt tenslotte ten behoeve van de landbouw
een verbeterde drooglegging gerealiseerd.

Samenvatting MER SGP Dordrecht 17\32
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3.2 Alternatief 1
Binnen het allernatief 1 is ervoor gekozen om de doelstellingen voor het plangebied te realiseren
door een zo hoog mogelijk waterpeil te combineren met een extensieve recreatieve invulling. Hel
altematief legt daarmee de nadruk op de ecologische inrichting van het gebied als
verbindingszone tussen de Dordtse en de Sliedrechtse Biesbosch.

IKalrl1 I
Legenda alternatief 1
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Water. bodem en ecologie
De naluurgebieden, met uitzondering van Noordbovenpolder en TongplaatlZuidplaatje, bestaan
uit een binnendijks nal naluurgebied met 40 % open waler, 50 % voedselrijke zoomvormende
ruiglen, en 10 % alluviaIe bossen. Er is sprake van een flexibel(er) peilbeheer en de waterpeilen
in deze gebieden zijn sterk verhoogd. Zo is in de Noorderdiepzone sprake van een gemiddelde
peilverhoging van circa een meter. Een groot deel van het maaiveld in het weslelijke en
middengedeelle van deze zone komt onder waler te staan, het beeld wordt zodoende bepaald
door open water en rietruiglen.

De aanleg van een Iichte terreinverhoging (bijvoorbeeld in de vorm van een lage kade) en een
kwelsloot ten zuiden van de Noorderdiepzone is noodzakelijk om zo in hellandbouwkundig deel
van Polder de Biesbosch ongewenste vernatling te voorkomen.

18\32 Samenvatting MER SGP Dordrecht
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In het centrale deel van de Bovenpolder zal geen verandering in het huidige waterpeiJ worden
doorgevoerd. Een belangrijke Ingreep in de Bovenpolder is de te graven waterpartij met zowel
een ecologische als recreatieve functie.
Met het instellen van een hoger en flexibel peii vindt in het noordelijk deel van de Elzen een
sterke vernatting plaats. Rond het Tuincentrum zullen geen waterhuishoudkundige wijzigingen
plaatsvinden. Dit geldt ook voor de Louisa- en Cannemanspolder.

Recreatie
Recreatieknooppunt Knoop in 'I Land is grotendeels ingericht als een op zich zelf staand gebied.
Er is sprake van een grote recreatieplas van minimaal 20 ha. met mogelijkheden tot zwemmen,
kanotln en waterfietsen. Het (natuur)eiiand in de waterpartij wordt niet ingericht voor recreanten.
Een deeI van het knooppunt wordt ingericht als (nat) bosgebied met wandelmogelijkheden.
Mogelijkheden voor verblijfsrecreatie zijn in dit beperkt. Op jaarbasis worden in deze
recreatieknoop circa 325.000 bezoekers verwacht.
Recreatieknooppunt Slerre-Schenkel (inclusief de Elzen en het achterliggende gebied) zet in op
de situering van de meest Intensieve recreatie langs de stadsrand van Dordrecht en neemt naar
het zuiden toe af. De verblijfsrecreatieve mogelijkheden ter hoogte van de Viersprong zal ten
opzichte van alternatief 2 worden beperkt, de nadruk zalliggen op de Elzen als wandelgebied.
De bestaande recreatieve functies zoals het tuincentrum en de maneges blijven in hun hUidige
omvang en functionaliteit gewaarborgd, en capaciteitsuitbreiding van Zuidhaven is niet gewenst.
Het aantal recreanten dat het knooppunt Sterre-Schenkel zal aandoen wordt geschat op 125.000
op jaarbasis.

Verkeer
Evenals in alternatief 2 is sprake van een nieuwe (Iandbouw)ontsluitingsweg rlchting Hoeksche
Waard. Hierdoor wordt ondermeer de Zeedijk ontlast. Verder wordt doorgaand gemotoriseerd
verkeer op de Nieuwe Merwedeweg tussen Zuidhaven en Kop van 't Land ontmoedigd. Tevens is
sprake van een beperkt aantal nieuwe fiets- en wandelpaden.

Samenvattlng MER SGP Dordrecht 19\32
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Landschap, cultuurhislorie en landbouw

De inzet is gericht op het behoud van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Door de
natuurinrichting zal echter een deeI van het historische verkaveiingspatroon verloren gaan,

evenals een deel van het open polderlandschap.

Aan de landbouw worden geen mogeiijkheden geboden voor recreatieve nevenactiviteiten.

3.3 Alternatief 2
In alternatief 2 wordt het accent gelegd op de (intensieve) recreatieve functie van het plangebied
en minder op de ecologische functies. Binnen het gebied is ten opzichle van alternatief 1 sprake

minder sterke peilverhogingen.
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Water. bodem en ecologie

In vergelijking tot alternatief 1 is in de natuurgebieden sprake van minder open water en een

groter areaal aan drogere bossen. In de Bovenpolder biijft het huidige peil vrijwel gehandhaafd,
maar is wei sprake van een nieuwe waterstructuur ten behoeve van (inlensieve) recreatie en de
ecologische verbindingsfunctie in de buitenste schil.
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In de Noorderdiepzone is sprake van een minder sterke peilopzet (gemiddeld 50 em.) dan in
alternatief 1. Bij dit peil blijft wateraanvoer naar de omliggende polders echter mogelijk. Ten
zuiden van de Noorderdiepzone is een kwelsloot noodzakelijk ten behoeve van een voldoende
drooglegging voor de landbouw.
In de Elzen worden, in tegenstelJing tot alternatief 1, geen peilwijzigingen en
waterhuishoudkundige ingrepen voorgestaan. Evenals in alternatief 1 geldt voor de omgeving van
het tuincentrum, voor de Louisapolder en de Cannemanspolder dat het huidige peil wordt
gehandhaafd.

Recreatie
De invulJing van de recreatieknooppunten Knoop in 't Land en Sterre-Schenkel is aanzienlijk
intensiever dan in alternatief 1. Ook in natuurgebieden als de Noordbovenpolder en de
Noorderdiepzone bestaat in het algemeen meer ruimte voor (extensieve) recreatie dan in
alternatief 1.
Recreatieknooppunt Knoop in 't Land wordt hier geheel ingericht om grote aantallen bezoekers
op te kunnen vangen. Voorzieningen die binnen het knooppunt worden geboden zijn onder meer
een manifestatieterrein, een hotel-restaurant, een camping, een recreatieplas met een groot
zandstrand, en een congrescentrum. Knoop in t' Land is in dit alternatief met circa 875.000
bezoekers op jaarbasis een van de grotere recrealieve trekkers in de Zuidelijke Randstad.
Voor recreatieknooppunt Sterre-Schenkel en omgeving geldt onder meer dat de Noorderdiepzone
een waterrijk gebied wordt waarin natuur en extensieve recreatie gezoneerd hun plaats hebben.
Een aantal fietsdwarsverbindingen vanaf de Zeedijk maken dit gebied toegankelijk voor fietsers.
De huidige voorzieningen in de Eizen worden verder versterkt. In Tongplaat wordt, evenals in
alternalief 1, een uitkijkpunt gerealiseerd.
In het knooppunt Sterre-Schenkel worden ten opzichte van alternatief 1 tenslotte veel
mogelijkheden geboden aan de ruitersport, en aan een forse (recrealieve) uitbreiding van het
tuincentrum. AI met al zal dit knooppunt op jaarbasis in dit alternatief naar verwachting bijna
200.000 bezoekers trekken.

Verkeer
In vergelijking met alternatief 1 is sprake van een meer uitgebreid netwerk van nieuwe
routestructuren voor langzaam verkeer. Ook doorgaand verkeer via de Nieuwe Merwedeweg blijft
mogelijk.

Landschap, cultuurhistorie en landbouw
In vergelijking tot alternatief 1 is niet aileen sprake van behoud maar ook van versterking van de
zichtbare cultuurhistorische waarden door onder meer een betere toegankelijkheid en
informatievoorziening. Door de natuurinrichting zal ook in dit alternatief echter een deel van het
historische verkavelingspatroon verioren gaan, evenals een deel van het open polderlandschap.
Voor de landbouw worden tenslotte in dit alternatief wei mogelijkheden geboden voor recreatieve
functies.
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4 Beoordeling alternatieven en MMA

In dlt hoofdstuk worden de twee alternatieven beoordeeld op doelberelk, milleueffecten en
effecten op landbouw, verkeer en recreatle. Tevens wordt het Meest Mllleuvriendelljke
Alternatief (MMA) geformuleerd.

4.1 Doelbereik en effecten

Doelberelk
Beide alternatieven zijn beoordeeld op hun doelbereik: in hoeverre leveren zij een bijdrage aan
het realiseren van de doelen zoals geformuleerd in paragraaf 2.1. Uit deze beoordeling blijkt dat
bij zowel alternatief 1 als alternatief 2 sprake is van (gemiddeld) een ruime bijdrage aan het
doelbereik. Beide alternatieven vormen op grond hiervan een goede basis voor de verdere
uitwerking van de inrichting van het gebied. Zoals op grond van de keuze van de invulling van de
alternatieven mag worden verwacht, levert alternatief 1 een grotere bijdrage aan het doelbereik
voor het thema natuur en alternatief 2 voor het thema recreatie. Voor de overige thema's is aileen
bij het thema landschap en cultuurhistorie een verschil in accent te zien: met betrekking tot
landschap is het doelbereik van alternatief 1 groter, bij cultuurhistorie is het doelbereik van
alternatief 2 groter.

Effecten
Hieronder worden de effecten op de verschillende milieuaspecten voor beide alternatieven
samengevat. Daarbij is sprake van een waarderlng ten opzichte van de autonome ontwikkeling
van het gebied. Bij de beoordeling worden in de tabel daarbij de volgende waarderingen gebruikt:

Belangrijk negatief effect
Negatief effect

0/- Licht negatief effect
o Geen effect (neutraal)
0/+ Licht positief effect
+ Positief effect
++ Belangrijk positief effect

De geel gearceerde criteria en scores zijn die criteria waarop alternatief 1 beter scoort ten
opzichte van alternalief 2. Allernatief 2 scoort op de blauw gearceerde criteria posiliever dan
alternatief 1.
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Milieuaspect Milieucriteria Alternatief 1 Alternatief 2

Bodem
.---------------~----------------~._-~------------------------------~------------------------_ .. ~~E~~Ql~~_aJ~~j~ ~ . . ~ .
_______________________C?_n)9!~yl~9 : :: .

Toepassingsmogelijkheden ++ +
______________________J!~~~~ .

_______________________~~J?9j~~~_~~_~~9!~~ ~_~ : ~ .

Water-----------------------------------------------------------------------------------------------
______________________}.I~1~.!'!!ii~_~~1~~y~!~~!'!.' p p .
_______________________~~~~~!Sl~Q ~~ ! .

___________________..._~!p~.~~.a.~~~~!!~~~...._. ~ ~!_~ Q1! .
_______________________~p~~~La_~~~~~~~!~~~~~~~ !! !! .
. ~~~~~~~!!_~r~~~~PJ~~----------- O ~ .

. . ..._g!L~~~~~_~Ln_~~Jl._.._._._~ ~!. OJi .
_______________________~!!_e_"!!'_~_".2_~~~_"_~!~Q ~ ~ .
~£~l~Jll~ .
_______________________t:t~_~tt~!t.l'P..'!~ ~L~~ ':. .
__________~ tj~_~~~!~~~!!!Ln_~~~!!.~~ 9J: OJi .
_______________________'{~5l~~ !! . ~ . __..

_______________________~!~~~_~~g~l~ ~ i .

. '{!~!~~LZ_~~ : ~ .: . .

_______________________~~~j~~_~9~_~~j~~_~~~!~~_~ . .

Landschlp en

cultuurhlstorie
----------------------------------------------------~- ---------------------------------------_.

_______________________\!~_~!'_v_~~~S~1C~tr_"_~~ : ~ .

-----------------------g]~~~!~~~!!~---------_..-----------_:_-------------------_:_---------_.
. ~!£~!'_oJ_"JV~ q0 ~ .

~!~~~~-~------------------------------------------------------------.------------------.--_.
. ~!!~~J~~!~!~ . .

Ontsluiting + +
. 1!'~_q~~.!'_~9!'_~~_q .

Effecten op 0 0
_______________________Q~~~~~P_~_~S~! .

~!r~~_~~~_'!!~_~~!!Le .
_______________________\!~!~~_~r~_~~l~~~~~9 p ~ .
_______________________'{~~~_~~s_~~U~~!i~ ~ ~ _
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MllleulSpecl Mllieucriterla Allemetiet 1 Allemellet 2

Parkeron 0 0------_._-.--------------------------------------------------------------._.._.--------------_.
~~~:_!~_!!!!~~-----_._ .._--------_._-_._._..-_.__.._...._._---------------------_...--._.
. .__•.__.. -"'~!~p~!_~~~.!'_~i!l ~ ..._._. .!. .
. ~~_eJ!~!'_~~_ejEp.~~~ . __. ._~__. ~..... .

Overlast bowenelS 0/· 0/·

. .. ~~_cq~~_~~~$l~!~q . ~ ~_..._..__..
Lucht 0/+ 0/·______________________________________________________-------------------.-------------- .0

_________________. ~~J~!~._._ _.. _ ~ ~ .

Sodem
Voor het aspect bodem onderscheiden de effecten van de !wee altematieven zich op de criteria
ontgraving en toepassingsmogelijkheden van grond. In beide alternatieven is sprake van
grootschalige ontgravingen: de omvang van de ontgravingen in alternatiet 1 bedraagt circa
1,4 miljoen m3, in altematiet 2 circa 2,2 miljoen m3.
Altematiet 1 scoort het hoogst op de toepassingsmogelijkheden van grond. In beide gevallen blijft
echter sprake van een negatieve grondbalans.

Water
In relatie tot water verschillen de altematieven in de effecten op waterberging, grondwaterkwaliteit
en drinkwaterwinning.
Door de toename aan het oppervlak open water en overstromingsgebied scoort altematiet 1 extra
positiet op het criterium waterberging.
Door het omvormen van landbouwgrond naar natuur- en recreatiegebied vermindert in beide
altematieven de bodembelasting en daarmee op termijn de uitspoeling van schadelijke stoffen
naar het ondiepe grondwater. Daar staat tegenover dat de peilverhogende maatregelen tijdelijk
zorgen voor meer tostaatuitspoeling en een atname van de nitraatgehalten op de voormalige
landbouwgronden. Per saldo wordt voor de omzelting van landbouw naar natuur- en
recreatiegebied het effect op beide altematieven als positiet beoordeeld, waarbij altematiet 2 iets
minder positiet wordt beoordeeld vanwege de verwachte invloed van de intensieve recreatie op
de grondwaterkwaliteit.
Seide altemalieven leiden tot een verbetering van de (ondiepe) grondwaterkwaliteit. Daamaast
leiden beide altematieven overwegend tot een verhoging van de ondiepe en diepe
grondwaterstanden waardoor de verlaging van de grondwaterstand als gevolg van de
drinkwaterwinning kan worden gereduceerd. Seide tactoren spelen met name bij altematiet 1 een
rol waardoor dit altematiet voor dit onderdeel iets positiever is beoordeeld.
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Ecologle
Op het gebied van ecologie zijn beperkte verschillen tussen de ailernatieven te benoemen, Voor
de effecten op vogeisoorten zijn de alternatieven onderscheidend, Alternatief 1 bevat meer
oppervlaktewater en gezien het feit dat bijna aile vogelsoorten waarvoor de Blesbosch als Natura
2000-gebied is ingesteld zijn gerelateerd aan open water, scoort dit alternatief voor vogels zeer
positief en daarmee positiever dan alternatief 2, Hierblj speelt ook de sterkere mate van
verstoring, als gevolg van de meer intensieve recreatie, in alternatlef 2 een rol.
Hoewel op het criterium Habitattypen beide alternatieven positief scoren, wordt alternatief 1
positiever beoordeeld dan alternatief 2, Dat alternatief 1 toch positiever wordt beoordeeld komt
doordat zich in alternatief 2 ook habitattypen kunnen ontwikkelen (zij het op beperkte schaal) die
niet passen binnen de natuurdoelstellingen zoals die gelden voor de Biesbosch,
Omdat de situatie ten aanzien van kwaliflcerende soorten en habitats in beide alternatieven
verbetert, is in het kader van de Natuurbeschermingswet geen nader onderzoek in de vorm van
een passende beoordeling of een verstorings- en verslechteringstoets nodig,

Landschap en cultuurhlstorie
De twee alternatieven onderscheiden zich van elkaar op de criteria openheld, belevingswaarde,
historische bebouwing en archeologie,
In beide alternatieven gaat een deeI van het open en weidse karakter van het polderlandschap
verloren, Door de drogere en daardoor meer bosachtige inrichting van alternatief 2, scoort dit
alternatief het meest negatief voor wat betreft de openheid,
Vooral de betere bereikbaarheid van de cultuurhistorisch waardevolle elementen en het
openstellen van onder andere griendketen en bunkers maakt dat alternatief 2, met het oog op de
belevingswaarde, iets positiever scoor! dan alternatief 1,
Extra aandacht voor herstel- en ontwikkelingsmogelijkheden van historisch waardevolle
bebouwing maakt dat alternatief 2 IIcht posltief gewaardeerd wordt als het gaat om het criteria
historische bebouwing,
Tot slot scoort alternatief 2 voor archeologie slechter dan alternatief 1 omdat de kans op
verstoring van het bodemarchief hier groter is vanwege de grotere ontgravingsdiepte,

Landbouw
Beide alternatieven scoren gelijk, in beide treedt areaalverlies van landbouwgrond op en wordt de
landbouwontsluiting verbeterd, Daarnaast treden er in beide alternatieven geen negatieve dan
wei positieve effecten op met betrekking tot de gewasopbrengst.

Verkeer
Op de criteria verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en parkeren onderscheiden de twee
alternatieven zich niet van elkaar,
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Woon- en leefomgevlng
De alternatieven onderscheiden zich op de criteria luchtkwaliteit en recreatie.
In alternalief 1 verbetert de luchtkwaliteit licht, alternatief 2 laat hier een Iichte verslechtering zien.

4.2 Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA)
In het meest milieuvriendelijke alternatief wordt aangegeven hoe het gebied vanuit milieuoogpunt
zo goed mogelijk kan worden ingericht en beheerd, met een zo beperkt mogelijke
milieuaantasting. Het MMA is dUs een vanuit milieuoogpunt geoptimaliseerd plan.

Uil de alternatievenvergelijking blijkl dat alternatief 1 over het algemeen positiever scoort dan
alternatief 2. Gezien deze positievere score is alternatief 1 als basis genomen voor het MMA en
in een aantal gevallen aangevuld met inrichtings- en beheersmaatregelen per deelgebied. Per
deelgebied wordt hieronder aangegeven welke inrichting en welk gebruik past binnen het MMA.

Tongplaat / Zuldplaatje
De inrichling van Tongplaat en ZUidplaatje komt in het MMA overeen met de inrichting zoals is
vastgelegd in alternatief 1 en op de inrichtingsplankaart (DLG, 2006). Tongplaat wordt ingericht
als zoetwatergelijdennatuurgebied door de polder middels een getijdenkreek in open verbinding
te stellen met de Nieuwe Merwede. Zuidplaatje wordl getypeerd door verschillende soorten
grasland (zowel schraal als bloemrijk), (bestaand) bos en de voormalige kreek de Kooikil.

Noordbovenpolder
De Noordbovenpoider wordl ingericht als zoetwatergetijdennatuur door een aansluiting op het
Wantij te realiseren. In afwijking van allernatief 1 worden er in de Noordbovenpolder geen
recreatiemogelijkheden geboden. Dit ten behoeve van het tegengaan van verstoring van de
natuurwaarden te plaatse.

Noorderdiepzone en de Elzen Noord
In het noordelijk deel van de Noorderdiepzone (de Hania- en Zuidbuitenpolder) wordt een verdere
peilopzet ten opzichte van alternatief 1 gerealiseerd. Door deze verdere peilopzet komt het
waterpeil dichter bij het peil in het zuidelijk deel van de Noorderdiepzone. Hierdoor wordt
enerzijds bijgedragen aan een robuuster watersysteem, anderzijds kan de hoeveelheid
grondverzet hierdoor aanzienlijk worden beperkt en zo de negatieve grondbalans te verminderen.
De recreatieve invulling is gericht op natuurbeleving in een Biesbosch-achtig landschap. Deze
recreatieve inrichting zonder hoogwaardige voorzieningen vormt geen belemmering voor de
realisatie van de natuurdoelen. De Elzen Noord wordt vernat, waarbij de inpassing van enkele
extensieve doorgaande routes (als fiets- en wandelpaden richting het overige deel van de Elzen)
de ecologische functie niet hindert.
Een continue maar beperkte doorstroming van het oppervlaktewater moet de waterkwaliteit
waarborgen. Bij de waterinlaat naar de Noorderdiepzone en de uitlaat richting Dordtse Biesbosch
zal door middel van vistrappen het plangebeid toegankelijk gemaakt worden voor soorten die nu
nog aileen voorkomen in de Nieuwe Merwede.
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Omdat eilandjes met een open karakter In trek zijn bij ganzen, worden in tegenstelling tot
alternatief 1 de eilanden in verbinding gebracht met het vaste land of zodanig ingericht dat ze
geen geschikte plek voor ganzen vormen. Op deze wijze wordt schade op de gewasopbrengst in
de nabijgelegen Polder de Biesbosch zo veel mogelijk voorkomen.
Louisapo/der
Het westelijk deel van de Louisapolder blljfllandbouwgebied. Het oostelijk deel van de polder
wordt, conform alternatief 1, ingericht als recreatiegebied met natuur.

Recreatief knooppunt Sterre-Schenke/
Het knooppunt Sterre-Schenkel zal in het MMA, conform alternatief 1, voornamelijk dienen als
transferpunt rlchting de extensieve recreatiemogelijkheden in het gebied ten zuiden van de
Cannemanspolder. De bestaande recreatieve functies zoals het tuincentrum, de Viersprong en de
maneges, blijven in hun huidige omvang en functionallteit gewaarborgd.
Bij de inrichting van de Cannemanspolder wordt extra aandacht besteed aan de landschappelljke
inpassing van de functies. De cultuurhistoris.che waarde van de 'driehoek-structuur', verwijzend
naar de verschillende waterstromen die hier samen kwamen, staat daarbij centraal.

Knoop in 't Land
De Bovenpolder wordt conform alternatief 1 zowel ingericht als waterrijke ecologische verbinding
tussen de Dordrechtse en Sliedrechtse Biesbosch, als (intensief) recreatiegebled. Het waterpeil
wordt in de bultenste schil daarbij zodanig hoog ingesteld dat sprake is van een optimale
ecologlsche (naUe) inrichtlng in combinatie met een zo beperkt mogelljk grondverzet.
Het recreatieknooppunt Knoop in 't Land wordt ingericht conform alternatief 1 waarbij sprake is
van onder meer een recreatieplas met voldoende parkeergelegenheid, een zandstrand en een
horecavoorziening. Mogelljkheden voor verblljfsrecreatie zijn beperkt van omvang.
De mitigerende maatregelen in het gebied richten zich onder meer op een goede sltuering en
inrichting van de benodigde parkeerplaatsen.

Polder de Biesbosch
De Polder de Biesbosch blljft haar functie voor de landbouw behouden. Daartoe wordt de
drooglegglng in het noordelljk deel van de polder verbeterd, en worden een landschappelijk goed
ingepaste lage kade en een ontwaterlngsloot aangelegd op de overgang naar de
Noorderdiepzone conform alternatief 1. Gezien het ontbreken van relevante negatieve
milleueffecten is er plaats voor het op beperkte schaal opzeUen van agrarische (recreatieve)
nevenactiviteiten in dit gebied.

Buitendijks ge/egen oevers van de Nieuwe Merwede
De buitendijks gelegen gebieden langs de Nieuwe Merwede worden verder ingericht ten behoeve
van de ecologische verbindingsfunctie tussen de Dordtse en Siledrechtse Biesbosch.
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5 Voorkeursalternatief

In dlt hoofdstuk wordt een voorloplg voorkeursalternatlef beschreven. Olt
voorkeursalternatlef Is opgesteld door OLG en de gemeente Oordrecht, en Is mede
gebaseerd op de Inzlchten die zljn verkregen blj de vergelljklng van de twee
Inrlchtlngsalternatleven. Waar het voorkeursalternatief afwljkt van het meest
mllieuvrlendelljke alternatlef wordt dlt aangegeven.
Het opstellen van een VKA Is geen wettelljke verpllchtlng, maar Is opgenomen In het MER
om de verblnding te leggen tussen het MER en het voorontwerp bestemmlngsplan. De
deflnltleve ultwerklng van het VKA vlndt plaats In het op te stellen bestemmingsplan.

5.1 Voorkeursafternatief

Tongplaat en Zuidplaatje
De inrichting van beide polders is conform alternatief 1 en het MMA. Bij de uitwerking van de
inrichting zullen tevens enkeie maatregelen worden genomen ter versterking van de ecoiogische
verbinding tussen de Dordtse Biesbosch en de buitendijkse gebieden langs de Nieuwe Merwede
in oostelijke richting.

Noordbovenpolder
De Noordbovenpolder wordt ingericht als zoetwatergetijdennatuur met een beperkt recreatief
medegebruik. Dit gebeurt door het bieden van ruimte voor visplekjes, nlet-gemotoriseerde bootjes
vanaf het Wantij en een mogelijk getljdenbosje met wandeipad. Een aanlegplaats voor de
recreatievaart en een eventuele watertaxi kan in het Wantij zelf worden gerealiseerd.
In het MMA is geen sprake van recreatief medegebruik. De beperkte Invulling van het recreatief
medegebruik In het Voorkeursalternatief heel! echter geen relevant negatief effect op de te
realiseren natuurwaarden.

Noorderdiepzone en De Elzen Noord
Hier wordt voor vrljwel het gehele gebied gekozen voor een invulling conform het MMA met
relatief hoge peilen, veel ruimte veor water en een extensief recreatieve Invulling.
Met betrekking tot de waterpeilen en vergravingen zal bij de nadere uitwerking van de inrichting
een verdere detailering plaats vinden. Hierbij zal de kosteneffectiviteit, die sterk bepaald wordt
door de omvang van het grondverzet, een belangrijke rol spelen. Deze optimalisatieslag tussen
inrichting, maaiveldhoogte en peilhoogte geldt ook voor de, eveneens vanuit ecologisch
perspectief te vernatten, buitenste schll van de Bovenpolder.
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De recreatieve invulling is gericht op de recreatieve uitloop vanuit de stad met wandel-en
rUiterpaden, fietspaden en rustplekjes, en op natuurbeleving in een Biesbosch-achtig landschap.
Deze recreatieve inrichting zonder hoogwaardige voorzieningen en een zonering vanuit de stad
vormt geen belemmering voor de reallsatie van de natuurdoelen in het SGP-gebied.
Voor de invulling van de Elzen Noord wordt gekozen voor een iets minder natle invulling dan in
het MMA. De motivatie hiervoor is dat de ontwikkeling van (extreem) natle omstandigheden in de
Elzen negatieve gevolgen heeft voor de bestaande natuurwaarden (het bestaand bos 'verzuipt'),
en dat het recreatief medegebruik bemoeilljkt wordt doordat paden onder water komen te staan.
Een beperkte vernatting met de aanleg van ecologische oevers langs de watergangen levert
voldoende rendement op voor de Elzen Noord ais ecologische verbinding tussen de
Biesboschen.

Lou/sapo/der
Het oostelijk deel van de Louisapolder wordt conform het MMA ingericht als recreatiegebled met
natuur. De natuurinrichting is vooral gericht op ecologische oevers langs de Bovenkil, het
reallseren van natte natuur in combinatie met de wateropgave en het leveren van een bijdrage
aan de ecologische verbinding tussen de Biesboschen. Het recreatief gebruik richt zich op sport
en spel waarvoor een uitgebreide padenstructuur en kleinschallge voorzieningen worden
ingerichl.

Recreatief knooppunf Sferra-Schenkel
Dit recreatief knooppunt bestaat uit drie deelgebieden: de Cannemanspolder met ontwikkellngen
gericht op de paardensport, de ZUidbuitenpolderse Kade en omgeving met ontwikkellngen gericht
op het tUincentrum, en de Elzen (midden en zuid) met daarin extra mogelijkheden rand de
horecavoorziening De Viersprong.
De voorkeur wordt hier gegeven aan een recreatieve ontwikkeling met extra mogelijkheden voor
de dagrecrealie. De thematiek voor dit gebied is 'sport en spe!' en 'actief in de buitenlucht'. De
voorzieningen die bij deze thematiek horen zijn: maneges, ruiterpaden, recreatieplas,
fietsen / wandelen / skeeleren, natuurspeelplaals, voorbeeldtuinen en pluktuinen.
De hier gekozen recreatieve ontwikkellng sluit goed aan op de ontwikkeling zoals in alternatief 2
is geschelsl. Daarbij wordt afgeweken van het MMA. De gekozen recreatieve ontwikkeling rond
de maneges en tuincentra in en rond de Cannemanspolder en beperkte
uitbreidingsmogelljkheden voor de horeca in de Elzen hebben een beperkl negalief effect op de
te reallseren naluurwaarden, verkeersaspecten en luchtkwaliteil.
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Recreatief knooppunt Knoop in 'I Land ( Bovenpolder)
De Bovenpolder wordt zowel ingericht als ecologische verbinding tussen de Dordtse en
Sliedrechtse Biesbosch, als (intensie!) recreatiegebied. De ecoiogische inrichting siuit goed aan
op het MMA. De recreatieve invulling kent een iets intensievere invulling dan in het MMA, maar is
minder intensief dan aiternatief 2.
De ecologische verbinding wordt gerealiseerd in de buitenste schil van de Bovenpolder. Naast

voedselrijke zoomvormende ruigten en ailuviale bossen wordt hier voorai gekozen voor een
waterrijke invulling van het gebied. Dit gebeurt door zowei het opzetten van het waterpeil alsmede
door vergraving. Gestreefd wordt naar zo min mogelijk van elkaar verschillende peilvakken.
Het 'binnengebied' van de Bovenpolder wordt ingericht ten behoeve van recreatie. Veei ruimte
wordt daarbij geboden aan dagrecreatie nabij een te realiseren waterplas. Bij deze waterplas
worden strandjes, waterspeelplaatsen, een avontureneiland en worden mogelijkheid voor surfen,
zeilen, kanol!n geboden. Verder worden speelveldjes en slecht-weer-voorzieningen in centraai
gelegen deel van Knoop in 't Land gerealiseerd. Er wordt geen ruimte geboden aan een
manifestatieterrein of een groot overnachtingcomplex. Wei wordt ruimte geboden aan
kleinschalige verblijfsrecreatie waarbij sprake kan zijn van bijvoorbeeld een (bescheiden) hotel
restaurant en een camping.
Met deze invulling wordt zo goed mogelijk bijgedragen aan een evenwichtige realisatie van de
recrea!ieve en ecologische doels!ellingen (waaronder het afleiden van recreatie van de
Biesbosch) zonder dat dit leidt tot problemen ten aanzien van verkeer en luchtkwaliteit. Met deze
invulling word! aangeslo!en bij het centrale thema voor dit gebied: 'Laa! je raken door water'.

Polder de Biesbosch
Polder de Biesbosch wordt conform het MMA ingericht ten behoeve van de iandbouw, waarbij
mogelijkheden worden geboden voor verbrede landbouw. Deze landbouw kan een meerwaarde
voor (de bezoeker van) he! gebied opleveren, en gaat niet ten koste van natuurwaarde of
milieukwaliteit.
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I Kaart 1

Legenda alternatief 1
Functie- en/of inrichlingsverandering

• oppervlakte water

getijdenwater

droge natuur-bossage

nalte natuur-plas en dras

I
kade met kwelslool

, '" \ \ dijkverbetering
'/\

~ doorgaand verkeer

~ bestemmingsverkeer

___.._- fiets- en wandelweg-,--,, \ recrealiezoneI

~-'

t wandelgebied

~ itj , struinnatuur

-~/I r dag- en verblijfsrecreatie

, - 'fJ .,
uilkijkpunt

•
....... grens plangebied

..

~Tauw





nieuwe manege

verbreding landbouw

intensieve dag- en verbJijfsrecreatie

natle natuur-plas en dras

- trekkershul
- horeca-uitbreiding
- waterrecrealie

~Tauw

• AI ••I. grens plangebied

@ showtuinen en waterrecreatie

;===z vaarrecreatie

f>O visrecreatie

,~,

{I recrealiezone
~-'

Functie- en/of inrichtingsverandering

• oppervlakte water

-.. gelijdenwater

droge bossages

uitkijkpunt

-• kwelsloot

I I I I I I \ \ \ dijkverbetering

__)-r-- doorgaand verkeer

~ bestemmingsverkeer

__-- fiets- en wandelweg

-t wandelgebied !,struinnatuur

~
t

*
l.

I Kaart 2 I
Legenda alternatief 2




