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Samenvatting 

De showcase Stadswerven heeft als doel om aan te tonen dat het Building with Nature (BwN) 

concept werkt in een stedelijke omgeving. Daarnaast is onderzocht in hoeverre bestaande 

BwN-concepten toepasbaar zijn in een stedelijke omgeving en wat de maatschappelijke 

meerwaarde van BwN-concepten is. 

 

In dit kader hebben EcoShape-partners Deltares en Witteveen+Bos in de periode januari 

2014-december 2015 de gemeente Dordrecht ondersteund bij planvorming en ontwerp voor 

een deel van het ontwikkelingsgebied Stadswerven. Op basis van de resultaten van een 

systeemanalyse zijn voor de deellocaties Wervenpark, de insteekhaven en de tussenoever 

met aanlegsteiger voor de waterbus suggesties gedaan voor uitgangspunten voor het 

ontwerp en concrete elementen in het ontwerp. Op basis van de planning van de gemeente is 

besloten om in het kader van dit project alleen verder te gaan met het ontwerpen en uitvoeren 

van de aanleg van het Wervenpark. De ideeën die hiervoor zijn aangedragen zijn door de 

gemeente omarmd en verwerkt in een voorlopig ontwerp voor een getijdepark.  

 

In het voorlopige ontwerp bestaat het park gedeeltelijk uit een dynamische intergetijdenzone 

waar natuurlijke processen bepalen hoe dit deel van het park eruit komt te zien. Bestaande 

cultuurhistorische elementen uit het scheepsbouwverleden, zoals betonnen hellingbanen, 

worden behouden en zodanig aangepast dat ze habitat bieden aan flora en fauna. 

 

Bij de planvorming van een BwN-ontwerp voor het park zijn de stappen gevolgd die ook bij 

eerdere BwN-projecten zijn gehanteerd. Huidige gebruikers van het gebied en de nabije 

omgeving zijn betrokken bij het ontwerp. Zij hebben kansen en aandachtspunten 

meegegeven aan de ontwerpers. Veiligheid en esthetische waarde blijken belangrijke 

randvoorwaarden te zijn voor acceptatie van het ontwerp. Verder werd er onder andere 

aangegeven dat de fase waarin de vegetatie zich nog moet ontwikkelen niet te lang mag 

duren. Daarom is er voor gekozen om maaisel uit de Biesbosch te gebruiken, in plaats van 

een natuurlijke aanvoer van plantenzaden af te wachten. De veranderlijkheid in het 

dynamische deel van het getijdepark kan aantrekkelijk zijn, maar als omwonenden niet weten 

dat veranderingen in de getijdezone in het park horen bij een meer natuurlijke omgeving kan 

mogelijk de indruk ontstaan dat sprake is van laksheid in beheer. Communicatie is daarom 

een belangrijk aandachtspunt bij zowel de aanleg- als beheersfase. Zodra Stadswerven 

bewoond raakt kan samen met bewoners worden onderzocht welke kenmerken van 

natuurlijkheid wel en welke niet worden gewaardeerd. 

 

Uit de ervaringen in Dordrecht blijkt dat er in een stedelijk gebied kansen zijn om Building with 

Nature concepten toe te passen. Speciale aandachtspunten hierbij zijn: de realisatie van 

ecologische meerwaarde op basis van kleinschalige ontwikkelingen, die onderdeel vormen 

van een ecologisch netwerk van ‘stepping stones’; acceptatie van natuurlijkheid in een 

stedelijke omgeving; en slimme benutting van natuurlijke processen en structuren ten 

behoeve van maatschappelijk wenselijke functies. 

 

De showcase Stadswerven heeft leerpunten opgeleverd ten aanzien van deze onderwerpen. 

Er is een methode ontwikkeld voor het bepalen van de ecologische meerwaarde van een 

project als onderdeel van een groter plan voor ecologische opwaardering van een stad of 

regio. Ten aanzien van de acceptatie van meer natuurlijkheid in de stad zijn aanbevelingen 

gedaan op het gebied van communicatie met omwonenden en versnelling van natuurlijke 
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vegetatieontwikkeling. De maatschappelijke meerwaarde van BwN concepten is globaal in 

beeld gebracht voor enkele voorgestelde innovatieve inrichtingselementen, die zijn echter niet 

allemaal gerealiseerd en beheerskosten konden nog niet goed ingeschat worden.  

 

Het advies is om bij toekomstige ontwikkelingsprojecten meer ervaring op te doen met deze 

uitdagingen en generieke lessen te formuleren die in de toekomst bijdragen aan optimalisatie 

van het ontwerpen en implementeren van BwN-concepten. Ten behoeve van de 

maatschappelijke meerwaarde is het raadzaam om voor een stad of regio ambities op te 

stellen voor slimme benutting van natuurlijke structuren en processen. Op deze wijze kan 

vanaf een vroeg stadium in het planproces rekening gehouden met deze ambities, dit zal 

naar verwachting bijdragen aan de kwaliteit van het ontwerp en de effectiviteit van 

maatregelen. 
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1  De showcase Stadswerven 

1.1 Doelstelling 

De showcase Stadswerven heeft als doel aan te tonen dat het Building with Nature (BwN) 

concept werkt in een stedelijke omgeving. Daarnaast is onderzocht in hoeverre bestaande 

BwN-concepten toepasbaar zijn in een stedelijke omgeving en wat de maatschappelijke 

meerwaarde van BwN-concepten is. Hierbij zijn onderstaande deelvragen van belang, die zijn 

geclassificeerd naar 4 hoofdonderwerpen. 

 

1. Economie, efficiënt gebruik van grondstoffen, functiecombinaties 

 Welk inrichtingsontwerpen zorgen voor lagere kosten voor het beheer en onderhoud 
op de lange termijn?  

 Welk inrichtingsontwerpen zorgen voor voldoende flexibiliteit en adaptief vermogen 
om onzekere veranderingen in omgevingscondities, zoals de effecten van 
klimaatverandering en versnelde zeespiegelstijging, soepel te kunnen 
accommoderen?  

 Hoe kunnen naast ecologische waarde andere maatschappelijke waarden gecreëerd 
worden (zoals voor recreatie en beleving)?  

 

2. Ecologie 

 Welke ecologische meerwaarde kan gecreëerd worden in of nabij een stedelijke 
omgeving?  

 

3. Veiligheid, carbon footprint en klimaatadaptatie 

 Welke factoren (bijv. golfslag, getijslag en waterdiepte) zijn bepalend voor een 
stabiele ligging van de structuren? Op welke manier kan de veiligheid vergroot 
worden?  

 Op welke wijze kunnen BwN-maatregelen bijdragen aan klimaatadaptatie bv. 
(meegroeien en met de zeespiegel en temperatuurveranderingen)? 

 Op welke wijze kunnen BwN-maatregelen bijdragen aan het beperken van de netto 
uitstoot van broeikasgassen?  

 

4. Acceptatie en Implementatie 

 Hoe kunnen BwN maatregelen gerealiseerd worden in een dichtbevolkt gebied en 
hoe kan draagvlak worden verkregen van bestuurders, bewoners, bedrijfsleven en 
andere betrokkenen? 

 Kunnen de methoden en instrumenten voor planning en ontwerp die tot nu toe in BwN 
zijn ontwikkeld ook worden toegepast in de stedelijke omgeving; hoe kan de 
toepassing geoptimaliseerd worden? 

 Welke toepassingsmogelijkheden van BwN-maatregelen zijn er in andere stedelijke 
gebieden en hoe kunnen producten geschikt gemaakt worden voor toepassing door 
het bedrijfsleven op andere locaties?  

 Hoe kunnen voor stakeholders interessante business cases worden opgezet? 

 

In dit rapport worden de bovenstaande vragen, voor zover mogelijk, beantwoord. 
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1.2 De ontwikkelingslocatie: Stadswerven 

 

Stadswerven is een voormalig bedrijventerrein dat getransformeerd wordt tot woningbouw 

met culturele, recreatieve en groenvoorzieningen. Hieronder wordt de beschrijving van het 

gebied geciteerd uit Balla et al (2015): 

 

‘De gemeente Dordrecht en de OCW (Ontwikkelcombinatie de Werven) gaan op het 

voormalig bedrijventerrein Stadswerven woningbouw, culturele en recreatieve voorzieningen 

en openbaar groen realiseren. Stadswerven is tot medio 2000 in gebruik geweest voor 

scheepsbouw en andere bedrijvigheid. In het te ontwikkelen gebied is rondom de voormalige 

scheepshellingen een klein getijdepark (circa 100 bij 200 meter) gepland, het Wervenpark. 

De aanleg van dit park zal eind 2015 van start gaan. Op dat moment zijn er circa zestig 

woningen opgeleverd, de bouw van de totale wijk zal circa tien jaar in beslag nemen. Het 

park bevindt zich nabij de ingang van het schiereiland waarop Stadswerven gelegen is en kan 

hierdoor al tijdens de bouwfase bijdragen aan een aantrekkelijke entree c.q. verblijfsgebied 

van de nieuwe wijk. De betonnen oude scheepshellingen en een kraanbaan die onderdeel 

uitmaken van het ontwerp herinneren aan de historie van Stadswerven. Een ander bijzonder 

aspect aan deze locatie is de ligging langs de Beneden Merwede, een getijderivier die 

uitmondt in de Oude Maas en ter plaatste van Stadswerven een verschil tussen hoog en laag 

water kent van circa 70 centimeter.’ In figuur 1.1. is de ligging van Stadswerven aangegeven. 

 

Figuur 1.1 Het te ontwikkelen gebied Stadswerven wordt aangegeven met de witte lijn; de rode lijn geeft de ligging 

van het toekomstige Wervenpark aan (geen exacte grenzen). Stadswerven wordt aan de noordzijde 

begrensd door de Beneden Merwerde. In dit voormalige scheepsbouwgebied zijn nog oude hellingbanen 

aanwezig (zie inzet rechtsboven). Bron luchtfoto: Googlemaps; foto hellingbaan: Aniel Balla. 
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2 Van idee naar uitvoering; het planproces 

2.1 Werkzaamheden 

EcoShape partners Deltares en Witteveen+Bos hebben in de periode januari 2014-december 

2015 de gemeente Dordrecht ondersteund bij de ontwikkeling van een inrichtingsplan voor 

het Wervenpark, in het kader van de ontwikkeling van Stadswerven. In tabel 2.1 zijn de 

werkzaamheden globaal samengevat. Bij de planvorming van een BwN-ontwerp voor het 

park zijn de stappen gevolgd die ook bij eerdere BwN-projecten zijn gehanteerd. 

 

Tabel 2.1 Overzicht van processtappen en activiteiten 

Uitvoerings-

periode 

Fase Activiteiten Product 

Januari-april 2014 Opstart Overleg met gemeente nvt 

maart 2014 

-dec 2015 

Ontwerp 

Stap 1: Systeembegrip 

 Opstellen voorbeelden / ideeënboek 

 Inventarisatie situatie en plannen 
(bureaustudie) 

 Interviews gebiedskenners 

 Opstellen gebiedsdossier 

Voorbeeldenboek 

Achtergronddocument 

(Gebiedsdossier) 

Aandachtspunten bij 

ontwerp 

Technische uitwerking 

Bouwen met de Natuur 

Stadswerven 

Schetsontwerp landschap 

Stap 2: Identificeren realistische 

inrichtingsalternatieven 

 1e workshop met 
stakeholders/specialisten over 
ambities  

 Bepalen ambitieniveau 

Stap 3: Beoordelen en selectie maatregelen 

 Globale uitwerking maatregelen 

 Afweging maatregelen en voorstel 
maatregelenpakket  

 Keuze maatregelenpaket (door 
gemeente) 

Advisering bij ontwerp, 

waaronder advies 

ecologie en 

vegetatiezone 

Stap 4: Uitwerken gekozen 

maatregelenpakket 

 2e workshop met 
stakeholders/specialisten 

 Opstellen ontwerp uitgangspunten 

 Bestuurlijke vastlegging 

 Advies gemeente bij ontwerp 
(landschap, ecologie en waterbouw) 

 Overleg gemeente Dordrecht over 
realisatie en beheer 

Stap 5: Voorbereiding implementatie 

 Opstellen contract 

 Ondersteunen bij voorbereiding 
uitvoering (landschap, ecologie en 
waterbouw) 

november-

december 2015 

Realisatie Het grondwerk (afgraving) is eind 2015 

gerealiseerd 

nvt 

jan 2014-2015 Evaluatie Bijhouden proces, nulmeting ecologie 

begeleiden 

Methode voor monitoring 

ecologische meerwaarde 

BwN-inrichting 

Evaluatie (dit rapport) 
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In de praktijk zijn stap 1 t/m 5 niet zo scherp gescheiden en zijn twee hoofdfases te 

onderscheiden: stap 1-2 die verkennend van aard zijn en stap 3-5 waarin de ideeën uit stap 1 

en 2 zijn omgezet in een concreet ontwerp. 

2.2 Stap 1: Systeembegrip en Stap 2: Identificeren realistische inrichtingsalternatieven 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van natuurlijke processen en structuren en om 

meerwaarde voor ecologie en maatschappij te creëren is gestart met een sociaalecologische 

systeemanalyse. Deze is gebaseerd op bureauonderzoek, interviews met gebiedskenners en 

een workshop met gebiedskenners. Toekomstige bewoners zijn er nog niet, daarom is bij het 

selecteren van gebiedskenners waar mogelijk gekozen voor mensen die nabij Stadswerven 

wonen.  

2.2.1 Bureaustudie 

In het kader van de bureaustudie is informatie verzameld over de historie van Stadswerven, 

maatschappelijke ambities, hydromorfologie, bodemopbouw, geohydrologie, bodemkwaliteit, 

het zoetwatergetijdesysteem (natuur) en kansen voor BwN maatregelen in dit systeem. 

Hierbij is gebruik gemaakt van technische en beleidsmatige rapporten en online bronnen. 

2.2.2 Interviews 

De doelstellingen van de interviews waren: 

 Kennismaken met belanghebbenden en projectteam. 

 Belanghebbenden activeren in het project; dit draagt bij aan de effectiviteit van het 
werkatelier. 

 Introduceren project. Voorafgaand aan het werkatelier is duidelijk waar het project 
over gaat; dit draagt bij aan de effectiviteit van het werkatelier. 

 Individuele inventarisatie wensen en ambities. 

 Individueel dus vrij denken en spreken. 

 Inschatten kennis en belangstelling. 

 

De volgende personen zijn geïnterviewd: 

 Edwin van Son, gemeente Dordrecht (18 juni 2014) 

 Tim Breurs, Duurzaam Dordt (20 juni 2014) 

 Arie Jaap Warnaar, Directeur Dordtyard (24 juni 2014) 

 Hans Wieringa, actieve burger (30 juni 2014) 

 Tijs Dekker, RWS West-Nederland-Zuid (2 juli 2014) 

 Ejsmund Hinborch, Frency Huisman, provincie Zuid (25 september 2014) 
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Tijdens de gesprekken zijn de volgende vragen als leidraad gebruikt: 

 Naam geïnterviewde, functie, organisatie.  

 Wat is uw betrokkenheid (formeel en/of informeel) bij de ontwikkeling van het gebied? 

 Kunt u het Stadswervengebied beschrijven: 

- Historie, heden, toekomst. 

- Wat zijn volgens u positieve en negatieve eigenschappen van het gebied? 

- Waar kunnen we foto’s maken om het gebied te karakteriseren? 

 Wat zijn u ambities of wensen voor het gebied? 

- ook specifiek voor wervenpark en haven van de ark. 

 Heeft u zorgen over de ontwikkeling van stadswerven/zijn er aandachtspunten? 

 

De interviews hebben aandachtspunten en kansen in beeld gebracht ten aanzien van: 

 Randvoorwaarden vanuit veiligheid in buitendijks gebied en scheepvaart. 

 Kansen voor ecologie. 

 Aansluiten op bestaand system. 

 Kansen voor (tijdelijke) recreatie en vrijetijdsbesteding. 

 Financiële en economische aspecten. 

 Landschappelijke waarde van natuur. 

 

2.2.3 Workshop 

Op 3 juli 2014 heeft een workshop plaatsgevonden, voortbouwend op de interviews, waarin is 

gesproken over kansen en aandachtspunten bij het ontwerp voor het Wervenpark. 

 

Deelnemers:  

 Siem Steenhouwer: register accountant, affiniteit met tuinbouw (tuindersfamilie), 
werkgroep natuur voeding en gezondheid Platform Duurzaamheid. 

 Tim Breure, afgestudeerd aan de WUR (forest and nature conservation), ecoloog, 
geboren en getogen Dordtenaar. 

 Ejsmund HinborchTimborg, Beleidsadviseur en ontwerper, van huis uit 
stedenbouwkundige, provincie afdeling Ruimte, uitwerking Deltaprogramma, woont 
vlakbij Stadshavens, vereniging Behoud Biesbosch. 

 Frency Huisman, Provincie Zuid Holland. 

 Edwin van Son, afdeling Stedenbouw gemeente Dordrecht. 

 Pieter Beckers, projectleider Gemeente Dordrecht van ontwikkeling Stadswerven. 
 

Het resultaat van de workshop is een overzicht van de belangrijkste randvoorwaarden, 

ambities en kansen voor een op Building with Nature gebaseerde inrichting van het 

Wervenpark, de haven van de ark en de tussenliggende oever. Na een eerste inventarisatie, 

heeft iedere deelnemers de voor hem/haar belangrijkste kans en belangrijkste 

randvoorwaarde gekozen; deze zijn hieronder weergegeven: 

 

Kansen, behoeften en ideeën voor functionaliteit: 

 Hellingbaan. 

 Ter plaatse van Wervenpark helling verdiepen t.b.v. versterking getijverschil. 

 Uniek in Dordrecht; combinatie (getij)natuur en stedelijkheid/groen plekje aan de 
rivier. Er is behoefte aan groen aan de rand van het centrum. 

 Stadslandbouw in een kas. 

 Educatie en promotie. 

 Behoefte aan mooie woonomgeving. 
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Kansen voor natuur: 

 Vergroting van de intergetijdezone. 

Randvoorwaarden/aandachtspunten: 

 Voorlichting. 

2.2.4 Uitkomsten 

Deze fase heeft geresulteerd in onderstaande werkdocumenten: 

 Voorbeelden BwN ter inspiratie. Eerder toegepaste maatregelen zijn uitgewerkt in 
factsheets en een poster (zie Bijlage 1). 

 Achtergronddocument (De Jong, B., G. van Geest, 2015): hierin is informatie 
verzameld over de historie van Stadswerven, maatschappelijke ambities, 
hydromorfologie, bodemopbouw, geohydrologie, bodemkwaliteit, het 
zoetwatergetijdesysteem (natuur) en kansen voor BwN maatregelen in dit systeem. 

 Aandachtspunten voor het ontwerp. De aandachtspunten zijn vooral gerelateerd aan 
veiligheid en kosten van aanleg en onderhoud. De beoogde gebruikers van het 
Wervenpark en de haven zijn inwoners uit de directe omgeving die behoefte hebben 
aan een plek om te recreëren in een groene omgeving aan het water (zie Bijlage 2). 

 

Op basis van de resultaten van de systeemanalyse zijn voor het Wervenpark, de 

insteekhaven en de tussenoever met aanlegsteiger voor de waterbus suggesties gedaan voor 

uitgangspunten voor het ontwerp en concrete elementen in het ontwerp. De ideeën zijn 

uitgewerkt tijdens een interne ontwerpsessie bij EcoShape op 6 augustus 2014 en vastgelegd 

in het werkdocument ‘Technische uitwerking Bouwen met de Natuur Stadswerven’. De 

voorgestelde principes en ontwerp-ideeën zijn met de gemeente besproken tijdens een 

werksessie op 28 augustus 2014. Op basis van de planning van de gemeente is besloten om 

in het kader van dit project alleen verder te gaan met het ontwerpen en uitvoeren van de 

aanleg van het Wervenpark; de ideeën die hiervoor zijn aangedragen werden door de 

gemeente omarmd. In figuur 2.1 is de ligging van het toekomstige Wervenpark aangegeven. 

 

Figuur 2.1 Het Wervenpark is gelegen naast de insteekhaven waar momenteel de Ark van Noach ligt. Op de oever 

hiertussen is een aanlegsteiger voor de waterbus aanwezig. 
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Hieronder worden de suggesties voor het Wervenpark samengevat. 

 Versnel natuurlijke vestiging planten. In principe zal er in de ondiepe oeverzone 
vanzelf getijdenatuur ontstaan met planten die zich via de aanvoer van zaden uit 
andere gebieden (via water) hier zullen vestigen. Dit proces kan voor sommige 
planten een aantal jaren duren. Dit proces kunnen we versnellen door zaden van 
elders hierheen te brengen, bijvoorbeeld door te maaien in de Biesbosch en het 
maaisel hier te deponeren. De voordelen hiervan zijn dat de natuur grotendeels zelf 
het werk doet (duurzamer en goedkoper dan aanplanten) en er sneller een 
aantrekkelijke vegetatie ontstaat (ten opzichte van niets doen). 

 Tegengaan riet- en wilgenopslag. In verband met de kosten voor onderhoud en de 
aantrekkelijkheid van het landschap (voorkom dat men door de bomen en het riet het 
water niet meer ziet) is het wenselijk om te voorkomen dat de oevers dichtgroeien 
met riet of op de droge delen veel wilgen komen. Een mogelijke oplossing is het 
creëren van een niet al te flauw oplopende oeverzone. Juist het nattere deel van de 
getijdezone is vanuit ecologisch en landschappelijk oogpunt aantrekkelijk. Zorg 
daarom voor profiel waarin zo min mogelijk vestigingskansen zijn voor riet en wilgen 
in de hogere delen van het profiel. Onderzoek in welke fase van een langjarig 
toekomstplan (bv 30 jaar) dit kan werken en of aan de landzijde een verhard pad 
Wilgengroei kan tegengaan. 

 Onderzoek hoe het gebied er in de verschillende fases uit komt te zien en welk 
onderhoud nodig is. 

 Maak de getijderivier beleefbaar. Er leeft een sterke wens bij de gemeente Dordrecht 
om de getijdenbeweging beleefbaar te maken. Dit zou kunnen met behulp van poelen 
maar zonder onderhoud zullen die dichtslibben en dichtgroeien met planten. Een 
andere optie, die naar verwachting langer in stand blijft is door kreekjes aan te 
leggen. Ook het grootschalig afgraven en hiermee vergroten van de intergetijdenzone 
is mogelijk. Aandachtspunten voor de technische uitwerking zijn de 
bodemverontreiniging, saneringsopties en de wederzijdse effecten van sanering en 
inrichting van het park. 

 De hellingbanen zijn waardevol vanwege hun cultuurhistorische betekenis, daar 
kunnen gebruiksfuncties en ecologische functies aan worden toegevoegd. 
Via een trap kunnen mensen de bovenkant van de banen bereiken (hekjes 
aanbrengen) en zo van bovenaf het park en het water overzien. Aan de lage kant zou 
dit wandelpad over kunnen gaan in een steiger waardoor mensen op een veilige 
manier dichtbij/boven het water kunnen lopen of bv vissen. 

 Daarnaast kan in een of meerdere inhammen een oeverzwaluwwand gemaakt 
kunnen worden door zand te storten in de holtes. Voor de technische uitwerking zijn 
dit aandachtspunten: Onderzoek welke eisen worden gesteld aan de zandwand 
(locatie, diepte, omvang);  Onderzoek de mogelijkheden om de betonnen constructie 
waar nodig te verdiepen tbv een zwaluwwand. 

 Beton dat behouden blijft in de oeverzone (dit hangt mede af van de saneringsopties) 
kan worden aangepast tot Ecobeton, hierbij worden er holtes in het beton gemaakt 
waar organismen zich in kunnen vestigen. Naar verwachting vestigen zich hier 
mosselen, vooral exoten (Quagga-mosselen bv), en zullen er vanwege de beperkte 
omvang niet veel vogels op deze mosselen afkomen maar deze mosselen zouden 
eenden en meerkoeten kunnen aantrekken. Er zijn al veel harde hellingen die water 
in lopen, dus dit voegt waarschijnlijk vanuit ecologisch oogpunt niet veel waarde toe. 
Het is wel een interessante maatregel vanuit educatie-oogpunt. Ecobeton wordt 
toegepast in het IJsselmeer om de voedselvoorziening voor vogels te verbeteren en 
bijvoorbeeld in de voet van windmolens. Deze locaties zijn echter niet toegankelijk 
voor een breed publiek, terwijl het Ecobeton en de functies van de hierop levende 
organismen wel zichtbaar zijn. 
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2.3 Stap 3: Beoordelen en selecteren maatregelen, Stap 4: Uitwerken gekozen 

maatregelenpakket en Stap 5: Voorbereiding implementatie Opstellen contract 

Stap 1 en 2 hebben geleid tot enkele meer gedetailleerde vragen met betrekking tot de 

haalbaarheid van maatregelen. Onderwerpen die hierbij vooral van belang waren zijn: 

 Veiligheid (bijvoorbeeld valgevaar). De gemeente heeft hierover intern kennis 
ingeschakeld. 

 Kosten als gevolg van de afvoer van verontreinigde grond. De gemeente heeft een 
adviesbureau hier onderzoek naar laten doen. 

 Stabiliteit van de scheepshellingen. De gemeente heeft een adviesbureau hier 
onderzoek naar laten doen. 

 Sedimentdynamiek en ecologie, Deltares en Witteveen+Bos hebben op dit gebied 
expertise geleverd. 

 

Een landschapsarchitect van gemeente Dordrecht heeft op basis van de geleverde ideeën 

een programma van eisen opgesteld en een voorlopig ontwerp gemaakt (zie Bijlage 3 voor de 

voorlopige ontwerpschets). Het Wervenpark zoals dat op dit moment wordt aangelegd bevat 

een aantal BwN elementen. Allereerst is een deel van het park ingericht als een getijdenzone 

of dynamische zone, waar getijdenwerking plaatsvindt. Deze getijdenwerking gaat de 

plantengroei in deze zone bepalen. Om de initiële plantengroei te bevorderen zal maaisel 

gebruikt worden, maar er zullen geen planten aangeplant worden zoals dat in traditionele 

situaties gebruikelijk is. Verder wordt aan harde structuren leven toegevoegd, zoals een 

zwaluwwand in de kade en verblijfplaatsen voor vleermuizen in beton kelders die in het park 

aanwezig zijn. Een combinatie van bloeiende bloemen en voorzieningen zoals een 

‘bijenhotel’ bieden een aantrekkelijke omgeving voor insecten. 

 

In 2015 heeft maandelijks overleg plaatsgevonden tussen Deltares, Witteveen+Bos, de 

landschapsarchitect, de projectleider en steebouwkundige van gemeente Dordrecht en de 

projectleider van IBD (Ingenieursbureau Drechtsteden, verantwoordelijk voor de uitvoering). 

Hierbij is het ontwerp in steeds meer detail uitgewerkt en is waar nodig aanvullende kennis 

geleverd over de haalbaarheid en/of effectiviteit van ontwerpelementen. Tijdens het laatste 

overleg met dit team is het onderwerp beheer nadrukkelijk besproken. 

 

Bij het ontwikkelen van een getijdepark als het Wervenpark is niet alleen het ontwerp van 

belang maar ook het beheersplan. Dit is momenteel nog niet uitgewerkt omdat de details van 

de inrichting nog niet vastgelegd zijn door de gemeente. Het is echter raadzaam om 

beheerders al te betrekken bij het ontwerp. In een workshop met betrokkenen op 22 oktober 

2015 is het onderwerp beheer besproken maar niet uitgewerkt. Het beheer van het 

Wervenpark zal anders zijn dan wat nu gebruikelijk is binnen de gemeente. Uitgangspunt zal 

zijn dat waar mogelijk de natuur zijn gang kan gaan en alleen ingegrepen wordt waar deze 

zich ongewenst ontwikkelt. Dit betekent dat niet voor de komende 10 jaar of langer precies 

kan worden vastgelegd in het beheersplan hoe het beheer er uit ziet (bv waar precies hoe 

vaak gemaaid zal worden). Inzet van een ecoloog bij het maken van een beheersplan is 

gewenst. Daarnaast wordt aangeraden om in het meerjarige beheersplan wel het doel, de 

beheersopties en de omvang van de beheerinspanning vast te leggen maar voor de exacte 

uitvoering jaarlijks een plan te maken op basis van een veldbezoek. Dit geldt voor de 

vegetatie maar ook voor de sedimentdynamiek in de intergetijdenzone. Golfslag zal zorgen 

voor afkalving van de oever, als dit teveel gebeurt zal het vegetatieontwikkeling belemmeren. 

Er wordt aanbevolen om in het detailplan elementen op te nemen die golfen kunnen dempen, 

bij voorkeur wordt hierbij gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals dood hout of 

drijvende groene eilanden.  
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Eind 2015 is het grondwerk uitgevoerd waarmee het maaiveld in een deel van het gebied is 

verlaagd. Hierdoor komt het water verder landinwaarts en is een grotere getijdezone 

ontstaan. In 2016 zal de inrichting van het park worden gerealiseerd. 
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3 Evaluatie 

De evaluatievragen die in het begin van dit rapport zijn geïntroduceerd zullen in dit hoofdstuk 

worden beantwoord op basis van de ervaringen bij het ontwerp van het Wervenpark. 

 

3.1 Economie, efficiënt gebruik van grondstoffen, functiecombinaties 

Welk inrichtingsontwerpen zorgen voor lagere kosten voor het beheer en onderhoud op de 

lange termijn?  

Dit is nog niet uitgewerkt omdat de details van de inrichting nog niet vastgelegd zijn door de 

gemeente en omdat momenteel niet duidelijk is hoe de gemeente om wil gaan met het 

bijzondere beheer van een dynamisch getijdepark.  

 

Welk inrichtingsontwerpen zorgen voor voldoende flexibiliteit en adaptief vermogen om 

onzekere veranderingen in omgevingscondities, zoals de effecten van klimaatverandering en 

versnelde zeespiegelstijging, soepel te kunnen accommoderen?  

Het ontwerp voor het Wervenpark gaat uit van een dynamische getijdezone. Doordat niet is 

vastgelegd hoe de land-water overgang eruit moet zien, hoeft met beheer niet een statische 

situatie worden behouden. Het is wel raadzaam om in het beheersplan voor het park vast te 

leggen, of als dit niet duidelijk is te onderzoeken, wat de grenzen zijn waarin het gebied mag 

veranderen en hoe indien gewenst kan worden ingegrepen. 

 

Hoe kunnen naast ecologische waarde andere maatschappelijke waarden gecreëerd worden 

(zoals voor recreatie en beleving)?  

Om de maatschappelijke behoefte te onderzoeken zijn vroeg in de ontwerpfase 

beleidsstukken bestudeerd, interviews gehouden en workshops georganiseerd (zie H2). 

Hierbij zijn gemeenteambtenaren en andere gebiedskenners uit de omgeving van het 

Wervenpark betrokken. Toekomstige bewoners zijn er nog niet, daarom is bij het selecteren 

van gebiedskenners waar mogelijk gekozen voor mensen die nabij Stadswerven wonen. De 

aspecten van het ontwerp die door de gemeente het meest gewaardeerd worden zijn 

beleefbaarheid van getijdeverschillen en ontwikkeling van ‘Biesbosch-vegetatie’ (sense of 

place). Hiervoor zijn in Dordrecht nog niet veel mogelijkheden. Ook behoud van 

cultuurhistorische elementen zoals de betonnen hellingbanen en kraanbaan en de 

aanpassingen hierin waardoor ze onderdak bieden aan vogels en insecten worden 

gewaardeerd. Het Wervenpark biedt tevens kansen voor educatie doordat natuurlijke 

processen zichtbaar zijn en bezoekers aan het park hierover geïnformeerd kunnen worden 

door middel van borden, excursies of en bezoekerscentrum. 

 

In het kader van dit project is ook verkend wat de potentiele maatschappelijke meerwaarde is 

van niet toegepaste BwN-maatregelen die in een vroeg stadium zijn voorgesteld voor 

Stadswerven, ook buiten het Wervenpark. De resultaten hiervan zijn opgenomen in Bijlage 4. 

Of potentiele maatschappelijke functies zoals mosselvangst of educatiemogelijkheden ook 

daadwerkelijk meerwaarde hebben hangt af van de vraag naar deze functies in een specifiek 

gebied. Daarom zou bij toekomstige planvorming voor Building with Nature 

inrichtingsconcepten het overzicht van potentiële baten moeten worden geconfronteerd met 

maatschappelijke wensen. 

 

3.2 Ecologie 

Welke ecologische meerwaarde kan gecreëerd worden in of nabij een stedelijke omgeving?  
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In stedelijk gebied is relatief weinig ruimte beschikbaar voor natuurlijke structuren. Daarom 

wordt gekeken of kleine leefgebieden kunnen worden verbonden in een ecologisch netwerk 

van zogenaamde ‘stepping stones’. Ook harde structuren zoals de hellingbanen in het 

Wervenpark kunnen zo aangepast worden dat ze geschikt zijn als nestplaats voor dieren. 

Voor succesvolle ingrepen is ecologische kennis van belang. Tijdens de ontwerpfase kan op 

basis van habitateisen en het voorkomen van flora en fauna in de omgeving worden bepaald 

wat haalbaar is. Voor het evalueren en monitoren van de ecologische ontwikkelingen was 

geen methode beschikbaar; deze is in het kader van dit project ontwikkeld. De methode is 

vastgelegd in het document (Van Geest et al., 2016). 

 

3.3 Veiligheid, carbon footprint en klimaatadaptatie 

Welke factoren (bijv. golfslag, getijslag en waterdiepte) zijn bepalend voor een stabiele ligging 

van de structuren? Op welke manier kan de veiligheid vergroot worden?  

Het gebied ligt volledig buitendijks. Meerlaagsveiligheid is niet gedefinieerd als een specifieke 

doelstelling van de showcase en buitendijkse gebieden vallen buiten de opgaven van het 

Deltaprogramma. Ten aanzien van veiligheid is een belangrijk aandachtspunt de stabiliteit 

van de hellingen van het Wervenpark (het park komt een stuk lager te liggen dan het 

omliggende gebied), deze kan bereikt worden door de omvang en helling van het talud. Uit 

het onderzoek van de gemeente naar randvoorwaarden vanuit veiligheidsvoorschriften zijn er 

geen belemmeringen voor een dynamische getijdezone. Zwemmen is gevaarlijk in verband 

met stroming en scheepvaart, om dit niet aantrekkelijk te maken mag geen strand ontstaan. 

 

Op welke wijze kunnen BwN-maatregelen bijdragen aan klimaatadaptatie bv. (meegroeien en 

met de zeespiegel en temperatuurveranderingen)? 

Door de extra ruimte voor water kan worden bijgedragen aan klimaatadaptatie maar hier zijn 

geen doelen voor geformuleerd.  

 

Op welke wijze kunnen BwN-maatregelen bijdragen aan het beperken van de netto uitstoot 

van broeikasgassen?  

Koolstofvastlegging zal in het Wervenpark niet hoger zijn bij een traditioneel park.  

 

3.4 Acceptatie en Implementatie 

Hoe kunnen BwN maatregelen gerealiseerd worden in een dichtbevolkt gebied en hoe kan 

draagvlak worden verkregen van bestuurders, bewoners, bedrijfsleven en andere 

betrokkenen? 

Uit een bureauonderzoek (literatuur en websites) naar toepassing van BwN in steden blijkt 

dat in veel steden internationaal meer sprake is van Building for Nature in plaats van Building 

with Nature. Het gaan dan om voorbeelden waarbij wel nagedacht wordt over het 

meekoppelen van ecologie, maar de ecologie vervult dan zelf geen (extra) functies.  Er zijn 

voorbeelden gevonden uit de VS en (in mindere mate) in Australië, deze zijn echter niet 

helemaal vergelijkbaar met de situatie in Nederland omdat in deze delen van de wereld meer 

ruimte beschikbaar is dan in Nederland, zelfs in de stad. Daardoor zijn er andere oplossingen 

mogelijk voor bijvoorbeeld waterveiligheid. Risico op overstroming wordt daar in veel gevallen 

gereduceerd door retentiegebieden in te richten waar het water naartoe kan stromen. Dit is in 

Nederlandse steden op kleine schaal mogelijk. Een succesvolle aanpak lijkt bijna overal 

dezelfde belangrijke elementen te bevatten: de stakeholders moeten zoveel mogelijk 

betrokken worden bij het (ontwerp)proces en het is belangrijk dat vraag en aanbod op elkaar 

worden afgestemd waarbij zoveel mogelijk functies met andere functies worden 

meegekoppeld. Hier is ook bij de planvorming voor Stadswerven aandacht aan besteed. 
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Uit de interviews en workshops blijkt dat het park naar verwachting vooral zal worden gebruikt 

door de toekomstige bewoners van het gebied. Huidige gebruikers van het gebied en de 

nabije omgeving zijn betrokken bij het ontwerp. Zij hebben kansen en aandachtspunten 

meegegeven aan de ontwerpers. Veiligheid blijkt een belangrijke randvoorwaarde te zijn (zie 

vorige paragraaf). Ook blijkt dat esthetische randvoorwaarden belangrijk zijn voor acceptatie. 

Tijdens de interviews werd aangegeven dat het wel ‘mooie natuur’ moet worden, niet te ruig 

en de fase waarin de vegetatie zich nog moet ontwikkelen mag niet te lang duren. Daarom is 

er voor gekozen om maaisel uit de Biesbosch te gebruiken in plaats van een natuurlijke 

aanvoer van plantenzaden af te wachten. 

 

De veranderlijkheid in het getijdepark kan aantrekkelijk zijn, maar als omwonenden niet weten 

dat veranderingen in de getijdezone in het park horen bij een meer natuurlijke omgeving kan 

mogelijk de indruk ontstaan dat sprake is van laksheid in beheer. Communicatie is daarom 

een belangrijk aandachtspunt bij zowel de aanleg- als de beheersfase. Zodra Stadswerven 

bewoond raakt kan samen met bewoners worden onderzocht welke kenmerken van 

natuurlijkheid welen niet worden gewaardeerd. 

 

Kunnen de methoden en instrumenten voor planning en ontwerp die tot nu toe in BwN zijn 

ontwikkeld ook worden toegepast in de stedelijke omgeving; hoe kan de toepassing 

geoptimaliseerd worden? 

De basis voor het proces in dit project is het stappenplan van BwN (Engelstalige Wiki). 

stap 1  Ken het system (‘Understanding the system’). 

stap 2  Identificeer realistische alternatieven (‘Identifying realistic alternatives’). 

stap 3 Waardeer de kwaliteiten van alternatieven en maak een voorselectie van een 

maatregelenpakket.  

(‘Value the qualities of alternatives and pre-select an integral solution’) 

stap 4 Werk de geselecteerde alternatieven uit (‘Elaborate selected alternatives’). 

Stap 5 Bereid implementatie voor (‘Prepare the solution for implementation in the next phase 

on the road to realization’). 

In Hoofdstuk 2 zijn de werkzaamheden in deze stappen nader toegelicht. Het stappenplan 

was toepasbaar in Dordrecht. 

 

Inspiratie in de beginfase van het ontwerpproces is geleverd met factsheets en een poster die 

voorbeelden van BwN elementen tonen. Deze voorbeelden zijn deels gebaseerd op een 

selectie van voorbeelden uit het BwN-boekje ‘Harde werken met Zachte trekken’ en 

aangevuld met informatie uit www.innoverenmetwater.nl. Niet alle voorbeelden in het BwN 

boekje zijn relevant voor dit specifieke (zoete, stedelijke) gebied, daarom is een selectie 

gemaakt. Daarnaast is beeldmateriaal gekozen dat past bij de stad. 

 

Welke toepassingsmogelijkheden van BwN-maatregelen zijn er in andere stedelijke gebieden 

en hoe kunnen producten geschikt gemaakt worden voor toepassing door het bedrijfsleven 

op andere locaties?  

Er is geen analyse gemaakt van steden waar BwN-maatregelen ook kansrijk zijn maar er 

wordt verwacht dat de ervaringen van Stadswerven nuttig zijn in andere stedelijke gebieden. 

In de regio Rotterdam worden al op diverse locaties BwN-maatregelen toegepast wat 

aangeeft dat BwN-maatregelen breder ingezet kunnen worden in de stedelijke omgeving 

(showcase Getijdenrivier is naast showcase Stadswerven een showcase waar BwN-

maatregelen worden toegepast). Uit een bijeenkomst met stedenbouwkundigen van de 

gemeente Dordrecht blijkt dat gemeente Dordrecht in ieder geval meer wil ontwerpen volgens 

BwN principes, en dat ook al doet. Vanwege de beperkte looptijd van dit project is vrij ‘smal’ 

http://www.innoverenmetwater.nl/
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ingezet op BwN maar de gemeente heeft de wens om bij toekomstige gebiedsontwikkeling 

veel breder te kijken naar benutting van natuurlijke structuren en processen, met als doel het 

creëren van maatschappelijke en ecologische meerwaarde. 

 

Hoe kunnen voor stakeholders interessante business cases worden opgezet? 

In bijlage 4 is voor een aantal BwN concepten inzichtelijk gemaakt hoe de kosten voor aanleg 

en beheer zich verhouden tot meer traditionele inrichtingsconcepten. Daarnaast is een 

overzicht gemaakt van potentiële bijkomende voordelen van BwN-concepten in de vorm van 

ecosysteem diensten die geleverd worden. Wanneer gekeken wordt naar de uitwerking blijkt 

dat aanleg- en onderhoudskosten in geld uitgedrukt zijn. Er zijn ook potentiële besparingen 

gekwantificeerd als gevolg van samenwerking met Rijkswaterstaat en/of de provincie. Zo kan 

de aanleg van bijvoorbeeld een getijdenpark mede gefinancierd kan worden door partijen die 

in het kader van de Kader Richtlijn Water natuurvriendelijke oevers moeten aanleggen. RWS 

en de provincie Zuid Holland zijn hiervoor in het geval van het Wervenpark benaderd maar er 

heeft geen samenwerking plaatsgevonden. De potentiële voordelen hiervan zijn wel in beeld 

gebracht omdat uit ervaringen in Rotterdam blijkt dat dit soms wel mogelijk is. Voor de 

nevenbaten van ecosysteemdiensten zijn ook waarderingsmethodes beschikbaar maar zijn 

nog niet uitgewerkt omdat verwachte economische waarde laag is op de schaal van een klein 

project of er geen specifieke baathebbers zijn aangewezen. Deze nevenbaten zouden voor 

de toekomst wel verder uitgewerkt kunnen worden voor de grotere schaal van de stad.  

 

Op 27 oktober 2014 is een workshop georganiseerd voor bedrijven uit het midden- en 

kleinbedrijf (MKB) in de regio Dordrecht waarin kansen gerelateerd aan Building with Nature 

voor deze bedrijven zijn verkend. Deelnemende bedrijven waren Shore Monitoring & 

Research, Netics b.v., Van den Herik, WHIM architecture, Tieme tuinarchitecten, Balance 

d'eau, Geohooks, Jongensvandetekeningen, Foto-persbureau Dirk Hol en Innovationquarter. 

Het doel van de bijeenkomst was drieledig: 
1) de aanwezige MKB informeren over de laatste ontwikkelingen over Building with 

Nature in een stedelijke omgeving; 
2) de aanwezige MKB vragen welke informatiebehoefte zij hebben om Building with 

Nature te kunnen realiseren in hun projecten; 
3) samen met het MKB mogelijke Bouwen met Natuur concepten voor Stadswerven 

bedenken. 

 

Na een toelichting op het gedachtegoed achter Building with Nature, hebben de betrokken 

ondernemers een bezoek gebracht aan aangewezen gebied voor een proeftuin bij 

Stadswerven. Hierna werden mogelijkheden gezocht om met de innovatieve producten van 

de MKB’ers het Bouwen met Natuur gedachtengoed vorm te geven in Stadswerven. Daarna 

is gezocht naar mogelijkheden waarop het MKB kan worden ondersteund bij het realiseren 

van Building with Nature in hun projecten. Hieruit bleek dat de aanwezigen de meeste 

behoefte hadden aan inzicht op welke locaties er kansen zijn om hun specifieke producten 

toe te passen of te testen in Building with Nature projecten. Ook is er behoefte aan 

handvatten om een sluitende business case op te kunnen zetten. 

 

3.5 Conclusie en aanbevelingen 

Uit de ervaringen in Dordrecht blijkt dat er in een stedelijk gebied kansen zijn om Building with 

Nature concepten toe te passen. Speciale aandachtspunten hierbij zijn: de realisatie van 

ecologische meerwaarde op basis van kleinschalige ontwikkelingen, die onderdeel vormen 

van een ecologisch netwerk van ‘stepping stones’; acceptatie van natuurlijkheid in een 

stedelijke omgeving; en slimme benutting van natuurlijke processen en structuren ten 

behoeve van maatschappelijk wenselijke functies. 
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De showcase Stadswerven heeft leerpunten opgeleverd ten aanzien van deze onderwerpen. 

Er is een methode ontwikkeld voor het bepalen van de ecologische meerwaarde van een 

project als onderdeel van een groter plan voor ecologische opwaardering van een stad of 

regio. Ten aanzien van de acceptatie van meer natuurlijkheid in de stad zijn aanbevelingen 

gedaan op het gebied van communicatie met omwonenden en versnelling van natuurlijke 

vegetatieontwikkeling. De maatschappelijke meerwaarde van BwN concepten is globaal in 

beeld gebracht voor enkele voorgestelde innovatieve inrichtingselementen, die zijn echter niet 

allemaal gerealiseerd en beheerskosten konden nog niet goed ingeschat worden.  

 

Het advies is om bij toekomstige ontwikkelingsprojecten meer ervaring op te doen met deze 

uitdagingen en generieke lessen te formuleren die in de toekomst bijdragen aan optimalisatie 

van het ontwerpen en implementatie van BwN-concepten. Ten behoeve van de 

maatschappelijke meerwaarde is het raadzaam om voor een stad of regio ambities op te 

stellen voor slimme benutting van natuurlijke structuren en processen. Op deze wijze kan 

vanaf een vroeg stadium in het planproces rekening gehouden met deze ambities, dit zal 

naar verwachting bijdragen aan de kwaliteit van het ontwerp en de effectiviteit van 

maatregelen. 
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Bijlage 1: Voorbeelden BwN (factsheets en poster) 

Deel A: Factsheets 
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Drijvende Rietmoerassen 

 
Definitie: 
Drijvende matten waar riet op wordt 
gepland. Uiteindelijk zullen de matten zelf 
zinken, maar blijft het riet drijven doordat er 
lucht zit in de wortels. Door hun omvang 
dempen deze drijvende structuren de golven 
waardoor het dijkonderhoud kan worden 
beperkt. Ook kunnen ze waterkwaliteit 
verbeteren door het omzetten van nutriënten 
en het invangen van slib. Op de onderkant 
van de matten kunnen filtrerende 
organismen zoals mosselen hechten.  
 
Toepassingen: 
- Langs zoete waterlichamen met 

geleidelijke oever gradiënt. 
- Langs klein zoet water, zoals 

waterbergingsgebieden en grote beken. 
- Kunnen ook in andere vormen en schalen 

toegepast worden, bijvoorbeeld met 
andere vegetatietypes of andere 
materialen, en als stapsteen voor een 
harde oever. 

 
Voorbeelden van toepassingen: de aanleg 
van drijvende rietmoerassen voor de 
Houtribdijk; verschillende pilots. Er wordt o.a. 
onderzoek gedaan naar golfdemping, Natura-
2000 en KRW doelen. De wilgenmatten zijn in 
2012 ingezet bij kadebescherming en 
natuurontwikkeling rond Zeeburg, 
Amsterdam.  
 
Meerwaarde 

- Demping golfenergie. De matten kunnen golfenergie tot 80% dempen, afhankelijk van de golf 
en de lengte van de mat 

- Verbetering van waterkwaliteit door water zuiverende werking van vegetatie 
- Verbetering van doorzicht door invang van fijn sediment 
- Verhoging van de diversiteit van habitats en soorten (zowel boven als onder water) 
- Voedselbron en rustplek voor vogels 
- Herstel van landschappelijke waarden (overgang tussen land en water) 
- Vastleggen van het broeikasgas CO2 in het moeras 

 
Bronnen/extra informatie: 

- RWS & Deltares, 2012. Zachte werken met harde trekken – toepassingen van eco-engineering 
in de waterbouw. Boek, 40 pagina’s 

- www.innoverenmetwater.nl  

  

Boven: Drijvende rietmoerassen, pilot Houtribsluizen Markermeer 

(Bron: Deltares) 

Onder: eco-eilandjes in Amsterdam (Bron: Suzanne van 

der Meulen) 

http://www.innoverenmetwater.nl/
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Hangende structuren 
 
Definitie: 
Kunstmatige substraten die 
biologische productiviteit en 
biodiversiteit stimuleren. Dit 
kan in de vorm van het 
bevestigen van nylondraad aan 
pijlers (zie foto) of door het 
plaatsen van drijvende PVC 
structuren waaraan nylondraad 
is bevestigd. Aan de structuren 
hechten zich organismen als 
algen, mosselen en zeepokken.  
 
 
 
 
 
Toepassingen: 

- In (binnenlandse)havens. 
- Regionale wateren waar mosselen voor komen. 
- Recreatieplassen en sluizen. 
- De drijvende structuren kunnen worden ingezet voor de demping van golfslag. 

 
Voorbeeld van een toepassing: pilot in de Rotterdamse haven, met beide vormen van hangende 
structuren. Hier bleek dat de biomassa aan de structuren na aanleg snel toeneemt. Aan de pijlers 
(zoals op de foto) hechtte zich 8,5 keer meer biomassa dan aan een gewone pijler. Verder lieten 
berekeningen zien dat 35 drijvende PVC structuren per havenbekken het totale volume van de 
Rotterdamse haven elke maand zouden kunnen filteren.  
 
Meerwaarde: 

- De waterkwaliteit wordt verbeterd. Door de filtercapaciteit van de mosselen neemt het 
gehalte organisch en anorganisch materiaal in het water af, wordt het water helderder en 
dringt er meer licht in het water door. Mosselen kunnen bovendien ook giftige stoffen uit het 
water filteren. 

- Toename van de biodiversiteit door de aanleg van nieuw habitat. 
- Structuren kunnen dienen als “stepping stone” bij de ecologische verbinding van gebieden 
- Verminderde aangroei op palen. 
- Positief effect op visstand, doordat er schuilplaatsen ontstaan. 
- Drijvende structuren kunnen de golfslag dempen. 

 
Kosten: de constructiekosten zijn hoger dan van een traditioneel ontwerp. Het benodigde materiaal is 
echter wel relatief goedkoop. Hierbij komen nog de kosten voor onderhoud.  
 
Bronnen/extra informatie: 

- RWS & Deltares, 2012. Zachte werken met harde trekken – toepassingen van eco-engineering 
in de waterbouw. Boek, 40 pagina’s.  

- www.innoverenmetwater.nl  

  

Hangende structuren. (Bron: innoverenmetwater.nl) 

http://www.innoverenmetwater.nl/
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Eco-beton 

 
Definitie: 
Beton met een speciale textuur en 
geometrische vormen. Hierdoor 
kunnen organismen zoals algen, 
wieren, alikruiken en mosselen zich 
makkelijker vestigen. Deze 
organismen kunnen op hun beurt 
weer een voedselbron vormen 
voor bijvoorbeeld vogels en vis.  
 
Toepassingen: 
Ecobeton kan toegepast worden op 
verschillende plekken: 

- Langs de kust bij de aanleg 
of renovatie van harde 
kustverdedigings-
structuren zoals pieren en 
havenhoofden en de 
ophoging van bestaande constructies. 

- Langs rivieren en meren bij de aanleg of renovatie van harde structuren zoals kribben, 
oevers, en havenhoofden. 

- Langs regionale wateren bij de aanleg of renovatie van harde verdedigingsstructuren langs 
waterbergingsgebieden en beken. 

 
Een voorbeeld van een toepassing is de pilot Zuiderhavenpier bij IJmuiden. Hier is getest met 
verschillende structuren zoals horizontale en verticale richels, kuilen en gaten. Er is ook getest met 
grillig gevormde betonblokken die op een rots lijken. De pilot was succesvol; na 2 jaar bleek dat het 
eco-beton veel eerder met algen begroeid raakte dan het gewone beton.  
 
Meerwaarde: 

- Heeft dezelfde eigenschappen als gewoon beton wat betreft stevigheid: het kan in het kader 
van waterveiligheid op dezelfde manier toegepast worden. 

- Het stimuleert de vestiging van diverse flora en fauna. 
- Soorten kunnen sneller terugkeren na renovatie. 
- Soorten vormen een voedselbron voor andere organismen. 
- Kan dienen als mitigerende maatregel voor negatieve effecten op Natura 2000-

doelstellingen. 
- Verbetert de waterkwaliteit doordat meer mosselen en andere filter-feeders zich kunnen 

vestigen.  
 
De kosten zijn +/- 2-3% hoger dan de kosten van normaal beton.  
 
Bronnen/extra informatie: 

- RWS & Deltares, 2012. Zachte werken met harde trekken – toepassingen van eco-engineering 
in de waterbouw. Boek, 40 pagina’s.  

- www.innoverenmetwater.nl  

  

Eco-beton toegepast bij een dijk. (Bron: www.innoverenmetwater.nl) 

http://www.innoverenmetwater.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie Building with Nature showcase Dordrecht, Stadswerven 

 

1208238-000-BGS-0006, 15 januari 2016, definitief 

 

26 van 37 

 

Poeltjes  
 
Definitie: 
Eenvoudige en goedkope 
aanpassingen aan harde structuren 
waardoor het water langer in hogere 
delen van het intergetijdegebied of 
land-water overgang blijft staan. In 
deze poeltjes kunnen mariene 
soorten leven.  
 
Toepassingen: 

- Naast de toepassing aan de 
voet van harde structuren, 
kunnen poeltjes worden 
aangelegd in meer 
natuurlijke overgangen van 
land naar water. 

 
 
Een voorbeeld van een concrete toepassing is de Rijke Dijk (zie foto). Hierbij worden poeltjes 
gecreëerd in harde structuren om water vast te houden tijdens laag water.  
 
Meerwaarde: 

- De in poeltjes aanwezige organismen vormen een voedselbron voor vogels en andere 
(zee)dieren. 

- Rijke dijken verhogen de recreatieve en educatieve waarde van een gebied. 
- Er worden mogelijkheden gecreëerd voor natuurcompensatie en/of mitigatie.  

 
Kosten: wat dijken betreft, kost een dijk met poeltjes +/- 100 per strekkende meter meer dan een 
gewone dijk. Dit zou goedkoper kunnen door een betere methode te ontwikkelen of door poelen 
integraal in de opdracht mee te nemen. De poelen vragen geen beheerskosten.  
 
Bronnen/extra informatie: 

- RWS & Deltares, 2012. Zachte werken met harde trekken – toepassingen van eco-engineering 
in de waterbouw. Boek, 40 pagina’s.  

- www.innoverenmetwater.nl  

 

  

Poeltje aan de voet van de Rijke Dijk (bron: www.innoverenmetwater.nl) 

http://www.innoverenmetwater.nl/
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Deel B: Poster 
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Bijlage 2: Aandachtspunten bij het ontwerp op basis van 
interviews en een workshop met stakeholders 

 

Hoofdpunten interviews 

 

Randvoorwaarden vanuit veiligheid in buitendijks gebied en scheepvaart 

 Het gebied ligt buitendijks; dit brengt speciale randvoorwaarden met zich mee, die 
verschillen aan de noord- en zuidkant van Stadswerven (scheidingslijn is de Maasstraat). 
Noordkant: Traditionele aanpak, ophoging, bebouwing 25 m vanaf waterlijn. 
Zuidkant: ruimte voor experiment, zoeken sterk verbinding met het water, eisen zijn daar 
lager. 
Hoe kan het dat aan de zuidkant lagere eisen? In de Merwede vindt groot transport 
plaats; in het Wantij is alleen recreatievaart, hierdoor geldt daar een lagere 
veiligheidsklasse. Aan de zuidkant kan bijna tot op de waterkant gebouwd worden en zijn 
er meer mogelijkheden om te experimenteren.  Aan de zuidkant zijn mogelijkheden voor 
drijvende woningen; dit kan niet aan noordkant. 

 Er is de wens om de golfenergie van scheepsgolven aan de noordkant te reduceren, 
mogelijk met drijvende constructies.  

 De scheepvaart brengt aan de Noordzijde het risico met zich mee dat schepen drijvende 
woningen aanvaren. 

 

Kansen voor ecologie 

 Het Wantij is een uitloper van de Biesbosch en er loopt ook een ecologische zone recht 
door Dordrecht. Daarom heeft het zuidelijk gedeelte van Stadswerven meeste potentie 
ecologische verbinding.  

 Vlakbij de zuidhaven zijn wel eens sporen van bevers gevonden. Dit duidt er op dat ze 
daar (bijvoorbeeld via het wantij) relatief makkelijk komen. 

 De zuidkant is luw en daardoor het meest geschikt voor een natuurvriendelijke oever. 

 Rondom het watertorenterrein is (ook) een groen gebied aanwezig. Hier is niet gekozen 
voor BwN-concepten omdat het “niet op het netvlies lag".  Omdat dit gebied een uitloper 
is van de Biesbosch, liggen hier waarschijnlijk meer kansen om voordelen op te leveren 
voor ecologie dan elders op de Stadswerven.   

 Er zijn op Stadswerven 3 groene gebieden: zie kaart.  
 

Aansluiten op bestaande systeem 

 Omdat het een getijdengebied is heeft de gemeente twee plekken uitgekozen waar dit 
zichtbaar gemaakt wordt aan publiek: 
1 Wervenpark (groene variant). Het park moet wel gebruikt worden en de hellingbanen 
moeten in stand gehouden worden.  
2  Aan de punt, aan de zuidkant (meer stedelijke variant). Er is een combinatie van 
verharding en groen mogelijk.  
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Kansen voor (tijdelijke) recreatie en vrijetijdsbesteding 

 Er wordt wel gezwommen in het Wantij, maar er is nog geen ambitie om zwemwater te 
realiseren. Dordrecht probeert wel op alle mogelijke manieren Dordrecht te profileren 
als stad aan het water, dus goede plannen zijn welkom. 

 Er wordt veel gevist in gebied.  

 Villa Augustus: hotel restaurant met watertoren. 

 Stadslandbouw leeft in Dordrecht. Naast de ark is een gebied waarvoor de stedelingen 
plannen kunnen aandragen bij de gemeente; er wordt dan gekeken of het mogelijk 
gemaakt kan worden. Stadslandbouw is een van de mogelijkheden.  

 Kunst is op dit moment aanwezig in de vorm van de Ark, kunstrandje Dordrecht, 
Biesboschhallen (atelier waar kunstenaars grote objecten maken), kunstproject uit 
Duitsland op de kop ( wachten op de vloed; dit gaat nu naar de Kop van de landtong).  

 Volgend jaar wil Dordtyard graag iets met kunst in de haven doen. Er is weinig goede 
waterschapskunst; er wordt vaak iets gedaan met licht onder water, maar daar heb je 
niets aan in de zomer. Ideeën voor nu: misschien iets met een schip of met een oude 
brandweerwagen.  

 

Milieueducatie wordt genoemd als belangrijk aspect. 

 

Financiële en economische aspecten 

 Zo min mogelijk onderhoud. 

 Zuidelijke landtong: het idee is om hier minder huizen neer te zetten, de tuin van de 
huizen krijgt flauw talud en getijden worden hier zichtbaar. Lastige is alleen dat een 
projectontwikkelaar liever meer huizen ziet in plaats van minder, omdat hij hier meer 
aan kan verdienen. De gemeente heeft ook belang bij meer huizen. Als er meer huizen 
worden gebouwd, kunnen ze meer geld ontvangen. De vraag is dus; als er wordt 
besloten om minder huizen te bouwen, hoe komt de gemeente dan toch aan voldoende 
geld?  

 Het doel van Dordtmij is om mensen aan het werk te krijgen. Er zouden ook op andere 
manieren banen gecreëerd kunnen worden, bijvoorbeeld met werk in de natuur/om het 
groen te onderhouden.  

 Is natuurontwikkeling die beheerst en beheerd wordt wel betaalbaar? 

 Dordtse bewoners zijn (van oudsher) sterk gehecht aan de landelijkheid die Dordt heeft. 
Ze willen betrokken blijven bij het groen in Dordrecht. Bewoners van Dordrecht moesten 
ook zelfredzaam zijn; leven tussen de rivieren in dus is nodig om te overleven in 
Dordrecht. Dordtenaren zijn eilandbewoners historisch gezien. Hebben daardoor ook 
hang naar dingen die Dordt geld kunnen opleveren. Deze filosofie matcht met de BwN 
filosofie. Het gevoel dat we goed met de aarde om moeten gaan leeft bij steeds meer 
mensen.  

 Als de showcase stadswerven meer oplevert dan dat het gaat kosten, zal dit wel op 
draagvlak kunnen rekenen bij de bewoners, schat geïnterviewde in.  
 

Landschappelijke waarde van natuur 

 Stadslandbouw is voor de tuinders en hobbyisten van Duurzaam Dordt heel belangrijk; 
hebben een andere kijk op natuur dan bijvoorbeeld ecologen.  

 Een natuurvriendelijke oever kàn wel, maar er is waarschijnlijk extra uitleg nodig om aan 
de mensen duidelijk te maken wat het is; verruiging is niet altijd begrijpelijk, de waarde is 
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niet altijd duidelijk. Door goede uitleg kan het zijn dat mensen er 100% anders over gaan 
denken. 

 Wijd begroeide oevers levert een mooi beeld op. Soorten als Kattestaart, Gele lis, (Spin-) 
Dotterbloem ' Spindotterbloem staan veel in de Biesbosch. Deze plant heeft 
getijdeverschil nodig om te kunnen groeien 

 Bijzondere natuur, bijvoorbeeld historische vegetatie, is niet per se een goed idee; 
burgers zien toch niet het verschil. 

 De huidige situatie bij de Zuidhaven is een verwaarloosde situatie wat natuur betreft. 
Meer dan de helft van de bomen moet eruit. Als de natuur mag ontwikkelen, het moet 
geen zooitje zijn (‘geen brandnetels’).  

 

Kansen voor verkoop woningen 

 Verbeter de landschappelijke kwaliteit ten behoeve van verkoop woningen. Een bewoner 
uit de omgeving geeft aan dat als de entree van Stadswerven lelijk is, dit geen mensen 
trekt die de huizen willen kopen. Advies van geïnterviewde: maak er geen lelijke 
nieuwbouwwijk van. Het is een prachtig gebied, vlakbij de stad, met veel historie. 
Vroeger leefde men ook met de natuur, daarom ziet hij heel erg het voordeel van het 
Bouwen met de Natuur. De natuur kan zijn gang gaan, zonder dat de kwaliteit van leven 
naar beneden gaat (of zelfs verbeterd wordt!).  

 Spreek mensen aan op hun emotie. Leg de nadruk op cultuurhistorie zie bijvoorbeeld de 
oude scheepshellingen. Hiermee kun je mensen aanspreken op hun emotie. Dit zelfde 
geldt voor de natuur. Natuur verkopen door mensen op hun emotie aan te spreken. 

 

Hoofdpunten workshop 

 

Kansen, behoeften en ideeën voor functionaliteit 

 Hellingbaan (cultuurhistorische waarde), past bij kenmerkend aspect voor Dordrecht: 
maritieme economie. 

 Ter plaatse van Wervenpark helling verdiepen t.b.v. versterking getijdeverschil. 

 Onderscheidend vermogen. Bijzondere eigenschappen locatie: water, rivier voelen en 
beleven, groen langs de rivier. 

 Uniek in Dordrecht: combinatie (getijde)natuur en stedelijkheid/groen plekje aan de 
rivier. er is behoefte aan groen aan de rand van het centrum. 

 Stadslandbouw in een kas (in een kas ivm continue en hoge productie voor de horeca 
zoals Villa Augustus en Hotel-Restaurant  ’t Groothoofd), aansluiten op warmte van de 
huisvuilcentrale (HVC), link ook aan CO2-bronnen. Exploitatie door een professionele 
partij. Met een kas met een oppervlak van 25 bij 50 m kan volstaan worden. 
Grondgebonden teelt is lastig vanwege de bodemkwaliteit.  

 Strandje. 

 Zwemmen (zwembad bij de punt is weg), bijvoorbeeld beschermd door lijnen, ‘gordijn’ of 
betonrand. Eigenlijk is de Wantijzijde meer geschikt voor een zwemfunctie, omdat daar 
de stroming/beroepsscheepvaart ontbreekt, maar daar is geen geschikte overgangszone 
tussen land en water aanwezig. 

 Picknickplek. 

 Poelen om getijde te laten zien. 

 Vissen. 

 Zelfredzaam eiland. 
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 Educatie en promotie, Dordrecht met een uniek gebied. 

 Behoefte aan een mooie woonomgeving (die onderscheidend is t.o.v. andere delen van 
Dordrecht). 

 Doelgroep gebruikers Wervenpark: Gezien de omvang van de Stadswerven dient er 
rekening mee gehouden te worden, dat het beperkt zal blijven tot een buurtpark. Alleen 
samen met andere natuurinrichting in Stadswerven is er een potentie om op groter 
schaalniveau een aantrekkingskracht te hebben. Het Wervenpark ligt gunstig bij de 
entree van Stadswerven. Bovendien ligt het naast de waterbus. De uitstraling van het 
Wervenpark is hierdoor belangrijk. In de stadswerven worden eengezinswoningen (in de 
beginfase naar verwachting bewoond door gezinnen met jonge kinderen) en 
appartementen gerealiseerd. Voor senioren zijn luxe appartementen aantrekkelijk, maar 
de verwachting is dat hier de markt nog niet voor is.  

 

Kansen voor natuur 

 Vergroting van de intergetijdezone. 

 Natuurontwikkeling in de haven gaat vanzelf; schep alleen de juiste randvoorwaarden. 

 Oeverzwaluw komt als er steile zandwanden aanwezig zijn. Van belang is dat het een 
beschermde diersoort is en er dus ontheffing aangevraagd dient te worden om later 
ingrepen te kunnen uitvoeren. 

 Trappen of vloeiende oeverprofielen. 

 Gebied als stepping stone tussen andere ‘groene’ gebieden. 

 Creëer habitats met variatie zand/klei, hard/zacht, open/riet. 

 Wilgen. 

 Creëer aparte zones met een focus op natuur of juist op beleving. 
 

Randvoorwaarden/aandachtspunten 

 Voorkom teveel rietgroei, dit kan open verbinding naar water belemmeren. 

 Voorlichting. In pioneersfase mogelijk esthetische waarde lager; leg dit goed uit. 

 Goedkeuring door gemeenteraad (die let op veiligheid, beheer; natuur kan het plan 
versterken). 

 Veiligheid. Aandachtspunten:  
- Bodemverontreiniging. 
- Zuigkracht schepen. 
- Valgevaar bij betonnen constructies van hellingbanen (Bouwbesluit); als er wordt 
afgegraven wordt het hoogteverschil met maaiveld nog hoger. 

 Is zwemmen mogelijk? Zal RWS dit toestaan? Vindt gemeenteraad dit veilig? 

 Zorg voor onderscheid t.o.v. andere gebieden; geen tweede Biesbosch of  
Merwesteinpark van maken. 

 Scheepvaart. Voorkom sedimentatie in de vaarweg. 

 Toegankelijkheid, ook rolstoeltoegankelijk. 

 Klimaatbestendigheid. 

 Zichtbaarheid natuur. 

 Speelgelegenheid. 
 

Aandachtspunten onderhoud 

 Esthetiek (b.v. kort gras, verwijdering klimop). 

 Bosontwikkeling tegengaan door middel van specifieke inrichting en beplanting. 
Wilgenopslag is bijvoorbeeld in de Biesbosch een probleem in de drogere zones; ook bij 
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de Wantijdijk is door de bomen de rivier niet meer te zien. Dit verlaagt zowel de 
ecologische waarde als de aantrekkelijkheid van het gebied. 

 Tegengaan van wilgenopslag is niet met onderhoud door vrijwilligers tegen te gaan; het 
is te veel werk. 

 Voor begrazing is het park te klein. 

 Door de kleine omvang vallen de onderhoudskosten lager uit. 

 De afdeling Stadsbeheer beheert geen tijdelijke terreinen. 

 Beheer van de kades door Stadsbeheer wordt uitgevoerd aan de hand van een aantal 
standaardprofielen. 

 Door de betonplaten die het water inlopen te behouden wordt dichtgroeien van de 
overgang naar het water (door riet) voorkomen. 
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Bijlage 3: Concept schetsontwerp 
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Bijlage 4: Kosten en besparingen BwN-inrichtingsontwerpen 
en traditionele ontwerpen 
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Een business case
van Stadwerven



Dit document geeft een indicatie van de kosten van BwN
maatregelen t.o.v. traditionele maatregelen

Stadswerven, Dordrecht is de gebruikte case en de
beschreven BwN inrichtingselementen zijn voorbeelden van
wat zou kunnen worden toegepast.

Veel genoemde getallen zijn ervaringsgetallen.

Opbouw:
5 x BwN methodes vs. traditionele methode
• Ontwerpomschrijving
• Kosten & besparingen
• Baten & voordelen
Conclusies



3

3
5

1

4

2

a

b

c

1. Getijdenpark
a. Natuurlijk talud met verschillende

vegetatiezones (intergetijdezone)
b. Vogelwand
c. Verhoogd wandelpad op kraanbaan

die tegelijk ruimte biedt aan
vleermuizen en insecten

2. Natuurlijke oever, watertaxi
3. Hangende structuren (hula’s aan de

palen);
4. Natuurlijke oever bij waterwoningen
5. Vergroening van aanvaarbeveiliging

Toepassingen



Getijdenpark (1)

BwN ontwerp
• Getijgebied/natuurlijke verloop oever i.p.v. hoge harde kade;
• Vogelwanden en insectenwanden



Getijdenpark (1)

Kosten BwN ontwerp
Grondverzet (verontreinigde grond)
Onderhoud * (obv onderhoud zachte oever)

Besparingen door BwN ontwerp
Bijdrage vanuit waterbeheer ivm KRW, elders minder getijdengebied nodig**
Bijdrage van uit programma Deltanatuur, minder onteigening landbouwgrond
nodig ***

€ 343.000,-
€ 2.100,- per jr

€ 50.000,-
€ 25.000,-

Totaal

Kosten traditioneel park:
• Landophoging

aanbrengen & verwerken zand
• Kosten extra groeninrichting

groter parkoppervlak ipv getijdengebied
• Bouw traditionele  (harde) oever
• Onderhoud & afschrijving traditionele damwand oever

€268.000,-
€2.100,- per jr

€ 330.000,-

€ 80.000,-

€ 112.500,-
€ 7.500,- per jr

€522.500,-
€7.500,- per jr

*    Grondverzet: werkelijke kosten; Onderhoud: schatting; momenteel is nog geen onderhoudsplan beschikbaar voor het Wervenpark
**   In het geval van het Wervenpark is hier geen sprake van, er zijn andere natuurvriendelijke oevers langs de Nieuwe Maas waar dit wel van bekend is
*** In het geval van het Wervenpark is hier geen sprake van



Getijdenpark (1)

Mogelijke bijkomende voordelen Mogelijke baathebbende

Kwaliteit openbare ruimte Bewoners, gemeente

Biodiversiteit & ecologische connectiviteit Rijkswaterstaat(KRW), provincie, gemeente

Educatie Bewoners, gemeente, onderwijsinstellingen

Toerisme
mits daar faciliteiten voor zijn

Gemeente

Cultuurhistorische waarde
beleefbaarheid getijdennatuur

Bewoners, ontwikkelaar

Bewoners, ontwikkelaar
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Ontwerp
1. Creëren van 100 m getijdenberm met onder- en bovenwateroever;
2. Plaatsen van zakken met bodemmateriaal en zaden (Green Soil Bags) voor ontwikkeling van gebiedseigen
oeverplanten (riet, mattenbies, heen, etc.);
3. Het ponton van de Waterbus (eigendom van de gemeente) is geschikt voor bevestiging van hangende
structuren waar zich schelpdieren aan kunnen vestigen. Deze schelpdieren filtreren het water.

Natuurlijke oever, aanlegsteiger Watertaxi (2)



Kosten BwN ontwerp
Investering

Grondwerk, harde bekleding, inrichting met organisch materiaal,
drijvende structuren, Eco-beton

Onderhoud en afschrijving per jaar

Besparingen door BwN ontwerp
Besparen op maatregelen KRW*

100 m natuurvriendelijke oever (goedkoper in landelijk gebied)

€162.000,-

480,- per jr

€ 6.000,-

Totaal

Kosten aanleg traditionele zetsteenoever
• Aanleg
• Onderhoud & afschrijving

€156.000,-
€480,- per jr

€ 101.000,-
€ 250,- per jaar

€101.000,-
€250,- per jaar

Natuurlijke oever, aanlegsteiger Watertaxi (2)

*   In het geval van het Wervenpark is hier geen sprake van, er zijn andere natuurvriendelijke oevers langs de Nieuwe Maas waar dit wel van bekend is
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Mogelijke bijkomende voordelen Mogelijke baathebbende

Kwaliteit openbare ruimte Bewoners, gemeente

Samenwerking mogelijk met Waterbus Waterbus
Ondersteunt het groene imago

Biodiversiteit en ecologische connectiviteit Rijkswaterstaat (KRW), provincie,
gemeente

CO2 vastleggen Overheid

Educatie Gemeente, Onderwijsinstellingen
Mosselen & waterzuivering

Hogere vastgoedwaarde Bewoners, ontwikkelaar
Mooier uitzicht vanuit de woningen
Hogere belevingswaarde omgeving

Natuurlijke oever, aanlegsteiger Watertaxi (2)



Hula’s in de haven (3)

Aan de al aanwezige palen komen hula's te hangen. 8 palen met ieder 2 hulas van 50 cm.



Kosten BwN ontwerp
Aanleg (globale raming voor 8 palen met ieder 2 hula’s)

Onderhoud afhankelijk van gebruik

€16.000,-

(PM)
+

Totaal

Besparingen
Er zijn nog geen directe besparingen/opbrengsten bekend.

€16.000,-
PM per jaar

Hula’s in de haven (3)
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Mogelijke bijkomende baten Mogelijke baathebbende
Waterkwaliteit Rijkswaterstaat (KRW doelen)

Kwaliteit openbare ruimte Boot eigenaren, bewoners, ontwikkelaar , eigenaar
Door helderder water in de haven haven/verhuurder ligplaatsen, gemeente

Mosselverkoop Lokale restaurants, agrariërs, vissers
Mogelijk menselijke consumptie, aas in de visserij,
als kunstmest of als kippenvoer

Wetenschappelijk onderzoek EcoShape, kennisinstellingen
Proef in zoetwater is nog nooit uitgevoerd

Hula’s in de haven (3)



Natuurlijke oever, bij waterwoningen (4)

Creëren van 200 m natuurvriendelijke flauwe oever



Kosten BwN ontwerp
Aanleg natuurlijke oever
Onderhoud en afschrijving per jaar

Besparingen door BwN ontwerp
Besparen op maatregelen KRW *

natuurvriendelijke oevers, goedkoper in landelijk gebied

€24.000,-
480,- per jaar

€12.000,-

Totaal

Kosten traditionele damwandoever
• Aanleg
• Onderhoud & afschrijving 40-50 jr (per jaar)

€7.500,- / 100 m voor vervanging van damwand, levensduur van 40 tot 50 jr
€2.500,-/ 100 m voor maaien en eventueel noodzakelijk ophogingen

€12.000,-
€480,- per jr

€300.000,-
€20.000,- per jr

€300.000,-
€20.000,- per jr

Natuurlijke oever, bij waterwoningen (4)

*   In het geval van het Wervenpark is hier geen sprake van, er zijn andere natuurvriendelijke oevers langs de Nieuwe Maas waar dit wel van bekend is
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Mogelijke bijkomende voordelen Mogelijke baathebbende

Kwaliteit openbare ruimte Bewoners, gemeente

Biodiversiteit en ecologische connectiviteit Rijkswaterstaat(KRW), provincie

CO2 vastleggen Overheid

Hogere vastgoedwaarde Bewoners, ontwikkelaar
- Mooier uitzicht vanuit de woningen
- Hogere belevingswaarde omgeving

Natuurlijke oever, bij waterwoningen (4)



Vegetatie aanvaarbeveiliging (5)



Kosten BwN ontwerp
Aanleg

Onderhoudskosten onbekend

€47.000,-

(PM)
+

Totaal

Besparingen
Er zijn nog geen directe besparingen/opbrengsten bekend.

€47.000,-
PM per jaar

Vegetatie aanvaarbeveiliging (5)
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Vegetatie aanvaarbeveiliging (5)

Mogelijke bijkomende baten Mogelijke baathebbende

Kwaliteit openbare ruimte Bewoners waterwoningen, gemeente

Biodiversiteit en ecologische connectiviteit Rijkswaterstaat(KRW), provincie

Hogere vastgoedwaarde Bewoners waterwoningen
Mooier uitzicht vanuit de woningen
Golfdemping door vegetatie.



Samenvatting

Onderdeel Balans
(kosten traditioneel-BwN)

1 Getijdenpark
€ 254.500,-

€ 5.400 per yr

2 Natuurlijke oever bij watertaxi
-€ 55.000,-

-€ 230 per yr

3 Hula’s in de haven
-€ 16.000,-

PM per yr

4 Natuurlijke oever bij waterwoningen
€ 288.000,-

€ 19.520,- per jr

5 Vegetatie op aanvaarbeveiliging
-€ 47.000,-

PM per yr



Voor de berekeningen van kosten en besparingen,
zie bijgevoegde tabel.

Voor meer informatie, mail naar
marianne.tijs@witteveenbos.com



Onderbouwing kosteninschatting Business Case: Building with Nature, Stadswerven Dordrecht

Wervenpark
Randvoorwaarden

vogelwanden

getijgebied/natuurlijke verloop oever

- breedte m 70

- oppervlak ha 0,5

KOSTEN

Investeringskosten basis 343.000€  

Hoeveelheid eenheid prijs totaal Bronnen

grondwerk afvoer 14000 m3 10,00€      140.000€  

acceptatiekosten 14000 m3 5,00€         70.000€    "  "

grondwerk afvoer 1200 m3 15,00€      18.000€    "  "

1200 m3 50,00€      60.000€    "  "

grondwerk aanvoer 5500 m3 10,00€      55.000€    "  "

TOTAAL

 

Onderhoudskosten natuurvriendelijke oever 2.088€      2.100,00€                                                                                

Hoeveelheid eenheid prijs totaal Bronnen

Beheer en onderhoud 

natuurvriendelijke oever  (incl. alles)

70 m 2,40€         168€          

32 werkuren 60,00€      1.920€      Ervaringsgetal

Ingenieursbureau Drechtsteden (8 juli 2015) Wervenpark Kostenpverzicht

HHSK (2012). Onderhoudskosten natuurvriendelijke oevers. 

Onderhoud wervenoever (opruimen 

slib, drijfvuil, erosie geulen)
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Onderbouwing kosteninschatting Business Case: Building with Nature, Stadswerven Dordrecht

Wervenpark
Randvoorwaarden

vogelwanden

getijgebied/natuurlijk talud

- breedte m 70

- oppervlak ha 0,5

BATEN

Besparing Omschrijving Hoeveelheid eenheid prijs totaal Bron

 KRW Op andere locaties worden uiterwaarden  verlaagd om 

natuurlijk getijdengebied te creeren. Hiermee kan daar op 

worden bespaard. 

5000 m2 10,00€         50.000€    Ervaringsgetal

Programma Detanatuur  In nabijheid van de Stadswerven liggen 3 projecten. Dijk 

wordt doorgestoken en uiterwaarden onder water gezet. 

Hiermee kan worden bespaard op onteigening 

landbouwgrond voor getijdengebied op andere locaties

5000 m2 5,00€           25.000€    Ervaringsgetal

Aanlegkosten 'traditioneel 

park'

Aanbrengen en verwerken zand voor ophogen van het park. 

Ophoging tot circa 4 m +NAP. Toetsingspeil merweden is 

namelijk 3 m +NAP.

22000 m3 15,00€         330.000€  Ervaringsgetal

besparing op harde oever 75 m 1.500,00€   112.500€  Ervaringsgetal

onderhoud van harde oever, per jaar 75 m 100,00€      7.500€      Ervaringsgetal

groen inrichting 4000 m2 20,00€         80.000€    Ervaringsgetal

TOTAAL: 7.500€      OPEX

597.500€  CAPEX

Besparing 5.400€      OPEX

254.500€  CAPEX

Bijkomende voordelen

Kwaliteit openbare ruimte Waterberging Cultuurhistorische waarde

Biodiversiteit Educatie Hogere vastgoedwaarde

Ecologische connectiviteit Toerisme
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Onderbouwing kosteninschatting Business Case: Building with Nature, Stadswerven Dordrecht

Het ontwerp bestaat uit:

1. Creëren van een getijdenberm met onder- en bovenoever.

2. Plaatsen van zakken met bodemmateriaal en zaden (Green Soil Bags) voor ontwikkeling van gebiedseigen oeverplanten (riet, mattenbies, heen, etc.). 


3. Het ponton van de Waterbus (eigendom gemeente) is geschikt voor het bevestigen van hangende structuren waar schelpdieren op kunnen groeien. Schelpdieren filtreren het water. 

Randvoorwaarden

lengte oever m 100

breedte m 25

Geen natuurlijke oever mogelijk vanwegen hoge stroomsnelheid van de rivier.

Het BwN ontwerp wordt vergeleken met het vervangen van de oever door een 'traditionele' zetsteen oever.

Kosten voor voorbereidende werkzaamheden worden niet meegenomen. Deze zijn namelijk bij aanleg van een traditionele oever ook nodig.

Investeringskosten (Bron: Witteveen+Bos (2014) BwN Stadswerven Dordrecht, Scopebeschrijving en/of uitgangspunten.)

Grondwerk Hoeveelheid eenheid prijs totaal Bron 

Aanbrengen grond (hergebruik klasse 0 

en klasse 1 uit object stadswerven)

1800 m3 4,00€         7.200€      

Harde bekleding Hoeveelheid eenheid prijs totaal

Leveren en aanbrengen zetsteen 

(betonzuilen hoog 0,4 m incl. filterlaag)

894 m2 100,00€    89.400€    "     "

Leveren en aanbrengen geotextiel 2720 m2 4,00€         10.880€    "     "

Leveren en aanbrengen breuksteen 1371,91 ton 25,00€      34.295€    "     "

Inrichting Hoeveelheid eenheid prijs totaal

Leveren en aanbrengen zakken met 600 m2 25,00€      15.000€    "     "

organisch materiaal

Overig Hoeveelheid eenheid prijs totaal

Drijvende structuren 2.500€      "     "

Eco-beton 2.500€      "     "

161.775,00€                                                                            

Onderhoudskosten

Hoeveelheid eenheid prijs totaal Bronnen

Beheer en onderhoud  

natuurvriendleijke oever (incl. alles)

200 m 2,40€         480€          

Witteveen+Bos (2014) BwN Stadswerven Dordrecht, Scopebeschrijving en/of uitgangspunten.

HHSK (2012). Onderhoudskosten natuurvriendelijke oevers. 

Getijdenoever, green soil bags, ecobeton

Totaal:
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Onderbouwing kosteninschatting Business Case: Building with Nature, Stadswerven Dordrecht

1. Creëren van een getijdenberm met onder- en bovenoever.

2. Plaatsen van zakken met bodemmateriaal en zaden (Green Soil Bags) voor ontwikkeling van gebiedseigen oeverplanten (riet, mattenbies, heen, etc.). 


3. Het ponton van de Waterbus (eigendom gemeente) is geschikt voor het bevestigen van hangende structuren waar schelpdieren op kunnen groeien. Schelpdieren filtreren het water. 

Randvoorwaarden

lengte oever m 100

breedte m 25

Baten

Besparing Opmerkingen Hoeveelheid eenheid prijs totaal Bronnen

Aanlegkosten traditionele 

zetsteenoever  

We gaan er vanuit dat er 3/4 van het oppervlak harde oever 

nodig is als die traditioneel wordt aangelegd. Hiervoor is geen 

grondwerk of inrichting nodig, wel harde bekleding

100 m 1.009€         100.931€  3/4 van de begroting in bron: Witteveen+Bos 

(2014) BwN Stadswerven Dordrecht, 

Scopebeschrijving en/of uitgangspunten.

Onderhoud zetsteenoever incl. vervanging na 50 jaar 100 per m, 2,50€           250€          Ervaringsgetallen gebaseerd op project Afsluitdijk

per jaar

KRW Op andere locaties worden natuurvriendlijke oevers 

aangelegd Deze oever kan een vervanging zijn.

100 m 60,00€         6.000€      STOWA (2009). Handreiking natuurvriendelijke 

oevers. STOWA uitgave 2009-37.

TOTAAL: 250€          OPEX

106.931€  CAPEX

Besparing -230€        OPEX

-54.844€   CAPEX

Bijkomende voordelen

Kwaliteit openbare ruimte Samenwerking met Waterbus Hogere vastgoedwaarde

Biodiversiteit Educatie

Ecologische connectiviteit CO2 vastleggen

Getijdenoever, green soil bags, ecobeton
Het ontwerp bestaat uit:

Geen natuurlijke oever mogelijk vanwegen hoge stroomsnelheid van de rivier

Het BwN ontwerp wordt vergeleken met het vervangen van de oever door een 'traditionele' zetsteen oever

Kosten voor voorbereidende werkzaamheden worden niet meegenomen. Deze zijn namelijk bij aanleg van een traditionele oever ook nodig.
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Onderbouwing kosteninschatting Business Case: Building with Nature, Stadswerven Dordrecht

Randvoorwaarden

lengte oever m 200

Hoeveelheid eenheid prijs totaal Bronnen

Natuuroever in de stad (beperkte 

ruimte)

200 m 100,00€    20.000€    

Gemiddelde aanlegkosten 

natuurvriendelijke oever tussen €20 tot 

€160 per m (duurder in stedelijk 

gebied)

Onderhoudskosten per jaar

Hoeveelheid eenheid prijs totaal Bronnen

 

Beheer en onderhoud  

natuurvriendleijke oever (incl. alles)

200 m 2,40€         480€          

Natuurvriendelijke oever waterwoningen

Investeringskosten

Creëren van 200 m natuurvriendelijke flauwe oever 

STOWA (2009). Handreiking natuurvriendelijke oevers. Een hulpmiddel bij het proces van 

ontwerp tot aanleg van een natuurvriendelijke oever. STOWA uitgave 2009-37.

HHSK (2012). Onderhoudskosten natuurvriendelijke oevers. 
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Onderbouwing kosteninschatting Business Case: Building with Nature, Stadswerven Dordrecht

Randvoorwaarden

lengte oever m 200

Baten

Hoeveelheid eenheid prijs totaal bronnen

Damwand oever Vervanging oever is nodig. We gaan er vanuit dat de huidige 

oever zou worden vervangen door damwanden omdat dit ook 

langs veel andere overs is gedaan.  

200 m 1.500,00€   300.000€  Ervaringsgetal

onderhoud van harde oever, per jaar. Nadat de damwanden 

zijn hersteld, worden de jaarlijks kosten voor onderhoud en 

vervanging van damwanden geschat op circa EUR 10.000,--. 

(EUR 7.500,-- voor vervanging van damwanden bij een 

levensduur van 40 tot 50 jaar en EUR 2.500,-- voor maaien en 

eventueel noodzakelijk ophogingen).

200 m 100,00€      20.000€    Ervaringsgetal

KRW Natuuroever buiten de stad (veel ruimte) 200 m 60,00€         12.000€    STOWA (2009). Handreiking natuurvriendelijke 

oevers. STOWA uitgave 2009-37.

Op andere locaties worden natuurvriendlijke oevers 

aangelegd Hiermee kan daar op worden bespaard. 

TOTAAL: 20.000€    OPEX

312.000€  CAPEX

Besparing 19.520€    OPEX

292.000€  CAPEX

Bijkomende voordelen

Kwaliteit openbare ruimte CO2 vastleggen

Biodiversiteit Hogere vastgoedwaarde

Ecologische connectiviteit

Natuurvriendelijke oever waterwoningen
Creëren van 200 m natuurvriendelijke flauwe oever 
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Onderbouwing kosteninschatting Business Case: Building with Nature, Stadswerven Dordrecht

Randvoorwaarden

KOSTEN

Totale investering 16.000€    

Bron: Suzanne van der Meulen 

Onderhoudskosten -€           

Hoeveelheid eenheid prijs totaal Bronnen

 

Hula's in de haven
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Onderbouwing kosteninschatting Business Case: Building with Nature, Stadswerven Dordrecht

Randvoorwaarden

BATEN

Besparing Omschrijving Hoeveelheid eenheid prijs totaal Bron

 KRW natuurvriendelijke oever 80 euro per m. Hoeveel hula's nodig 

voor dezelfde zuivering? (slib, algen, nutrienten)

Bijkomende voordelen

Waterkwaliteit Mosselverkoop

Kwaliteit openbare ruimte Wetenschappelijk onderzoek

Hula's in de haven
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Onderbouwing kosteninschatting Business Case: Building with Nature, Stadswerven Dordrecht

1. Ruimte voor de Rivier-projecten in de grote rivieren en de Biesbosch waarbij delen van de uiterwaarden en ingepolderde gebieden weer kunnen 

overstromen bij hoogwater en er strangen en geulen worden aangetakt of aangelegd. In de nabije omgeving betreft dit de ontpoldering van de 

Noordwaard (Nieuwe Merwede) en uiterwaardvergraving Avelingen (Boven Merwede). 

2. KRW-projecten om verloren natuur te herstellen. Deze bestaan veelal uit het verdedi-gen of de aanleg van natuurvriendelijke oevers, slikken en schorren 

(zie verderop). 

3. Programma Deltanatuur: het programma "Deltanatuur" is de verzamelnaam  voor de aanleg van nieuwe, gevarieerde, grote waterlandschappen en 

natuurgebieden in de Biesbosch, langs de rivieroevers en aan de kustranden van de Zuid-Hollandse eilanden. Het programma loopt vanaf 2000. Er dient 

in totaal 2400 ha nieuwe natuur gerealiseerd te worden met als doel natuurontwikkeling en ruimte voor water. De gebieden waarin maatregelen 

genomen worden zijn: Biesbosch, Noordrand Goeree Overflakkee, Spui, Zuidrand Hoekse Waard, Oude Maas en Noord. 

4. EHS, komt niet in aanmerking voor subsidie omdat het niet ligt binnen het gebied dat is begrensd op de kaart landschapszoekgebieden in het 

Natuurbeheerplan Zuid-Holland. 
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