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Een brochure over de toekomst van het Dordtse landschap verschenen 

 

Op 1 februari van dit jaar 2013 publiceerde onze stichting Nationaal Landschapskundig 

Museum en Documentatiecentrum een brochure van A5-formaat over de toekomst van het 

Dordtse landschap. Dit gebeurde onder het motto `Waar een wereld is te winnen maar ook 

te verliezen´. 

Aanleiding de brochure te schrijven was dat slechts weinigen weten wat er in het Dordtse 

landschap zoal is te zien en beleven. Bovendien wordt nauwelijks beseft welke perspectieven 

de huidige kwaliteiten ervan bieden. Een en ander wordt ook weerspiegeld door het 

overheidsbeleid. Recent bleek dit weer eens bij de op- en vaststelling van een 

bestemmingsplan voor een groot deel van het Dordtse buitengebied. Zo werd tijdens het 

planproces ten onrechte de indruk gewekt dat het Eiland van Dordrecht ecologisch slechts 

van belang kan zijn voor een bepaald type natte natuur en dan eigenlijk alleen na ingrijpende 

grootschalige afgravingen en/of peilverhogingen, waarbij voor het wegwerken van te 

voedselrijk geachte bemeste bovengrond ook wordt gedacht aan diepploegen. Verder zou er 

volgens de plannenmakers grote behoefte zijn aan de realisatie van een recreatieplas terwijl 

al bleek dat dit niet het geval was. Anderzijds werd vrijwel voorbij gegaan aan de 

wenselijkheid de oppervlakte doorgankelijk opgaand groen in de dichtbevolkte Drechtstreek 

substantieel uit te breiden. 

Een en ander betekent dat bij een ongewijzigde uitvoering van het plan ernstige schade zal 

worden toegebracht aan de kwaliteiten van het bedijkingenlandschap en de perspectieven 

die deze bieden. Bovendien zullen er milieuhygiënische, gezondheids-  en beheersproblemen 

door worden gegenereerd. 

Vanwege de onwenselijke beoogde ontwikkelingen werd het urgent er andermaal op te 

attenderen hoe het Dordtse polderlandschap op een de samenleving meer inspirerende, 

historisch wel verantwoorde wijze kan worden ingericht en daarbij zelfs kosten zijn te 

besparen. Om zo duidelijk mogelijk te maken waar dan alzo op moet worden gelet is een 

apart hoofdstuk gewijd aan de kwaliteiten van het Dordtse landschap. Daarbij hebben wij de 

meest bijzondere situaties afzonderlijk vermeld en geosterren gedoopt. 

Onze advisering werd onder meer bepaald door de eveneens in deze brochure onder de 

aandacht gebrachte factoren, die de appreciatie van landschappen gunstig blijken te 

beïnvloeden. De brochure eindigt met een paragraaf waarin de strekking van het document 

min of meer poëtisch werd vertolkt. 

De 44 pagina’s tellende brochure is tegen een onkostenvergoeding van € 3,30 te verkrijgen 

in het Landschapskundig Museum, alwaar ze ook schriftelijk (Reeweg Oost 145, 3312 CN 

Dordrecht), telefonisch (078-6147476) of per e-mail (havisscher@hotmail.com) kan worden 

besteld.  
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