Geachte omwonenden en andere belanghebbenden,

graag brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Zuidelijke Insteekhaven op de
Stadswerven. Op woensdag 25 april houden we een inloopavond aan boord van de Rene Siegfried,
die ligt afgemeerd bij de voormalige Biesboschhal. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00
uur.
We geven u informatie over de inrichting, het gebruik en het beheer van Leefwerf De Biesbosch. Er
zijn tekeningen en een maquette aanwezig. Projectontwikkelaar OCW De Werven is aanwezig om
vragen te beantwoorden over de toekomstige jachthaven. De gemeente gaat in op de
besluitvorming rond de Leefwerf, het vergunningentraject en de beleidsvisie op de ontwikkeling
van de Dordtse binnenhavens. Zij toont ook een coördinatietekening van de Zuidelijke
Insteekhaven.
Verder is het voor belangstellenden mogelijk deel te nemen aan een rondleiding op de Rene
Siegfried. De vrijwilligers van Vereniging De Binnenvaart zullen uw vragen over de voormalige
Scheepswerf De Biesbosch beantwoorden en kunnen u meer vertellen over geschiedenis van de
historische schepen.
Op de avond is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast liggen er formulieren waarop
u uw opmerkingen en vragen kunt achterlaten.
Op de achterzijde van deze brief vindt u alvast informatie over Leefwerf De Biesbosch en de
tekening met de indeling van de Zuidelijke Insteekhaven.

Ik hoop u op 25 april te begroeten,

Elio Barone

Stichting Leefwerf De Biesbosch
www.leefwerfdebiesbosch.nl
leefwerfdebiesbosch@gmail.com
06-21435005

Informatie over het burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch in de Zuidelijke Insteekhaven.
Sinds 2013 wordt er in samenwerking met de gemeente Dordrecht, Stichting De Binnenvaart, Provincie Zuid-Holland en OCW De
Werven gewerkt aan de realisatie van dit burgerinitiatief. Graag vertellen wij u meer over de stand van zaken.
Indeling Zuidelijke Insteekhaven met Jachthaven en Leefwerf De Biesbosch.
Met OCW De Werven is in 2017 gewerkt aan een indeling waarin voldoende ruimte is voor jachten van (toekomstige) bewoners van
de Stadswerven en Leefwerf De Biesbosch met ruimte voor historische schepen en een publiek toegankelijk drijvend park. Hieronder
ziet u de indeling van de Zuidelijke Insteekhaven die het resultaat is van deze samenwerking.
Maasstraat

Landtong
Historische schepen Leefwerf De Biesbosch.
De Rijnvaart is de oorzaak van de welvaart in Dordrecht. Scheepswerf De Biesbosch heeft in de ontwikkeling van de Rijnvaart een
cruciale rol gespeeld met het ontwerp van de Franse Motor en later de ontwikkeling van de duwvaart. Een vijftal historische schepen
zullen in de Zuidelijke Insteekhaven een ligplaats krijgen, waaronder een publiek toegankelijke grote Franse Motor.
Onderhoud historische schepen.
De historische schepen zijn in goede staat van onderhoud, maar moeten dat uiteraard ook blijven. Er is een strikte scheiding tussen
het grote onderhoud dat op de scheepswerf thuishoort en wat toegestaan is in de Zuidelijke Insteekhaven. Uitgangspunt is dat
onderhoud en werkzaamheden zijn toegestaan aan boord van de schepen als dat op de wal ook is toegestaan. Dit betreft o.a.
schilderwerkzaamheden, schoonmaken en het installeren van bijvoorbeeld zonnepanelen.
Publiek toegenkelijk drijvend park.
Stichting Leefwerf De Biesbosch beheert en onderhoudt het publiek toegankelijk drijvend park. Dit zal ’s nachts en bij slecht weer
gesloten zijn. Onderdeel van het drijvende park is het voormalig speeltuinschip het Zwarte Zwaantje.
Beheer Leefwerf De Biesbosch.
Stichting Leefwerf De Biesbosch beheert de ligplaatsen en het drijvend park bij Leefwerf De Biesbosch. Als voorbeeld is de
museumhaven van Leiden genomen, waarbij de gemeente de ligplaatsvergunning verleent op voordracht van de schouw door de
beherende stichting. De nadere regels en het bestemmingsplan borgen de randvoorwaarden wat wel en niet mag.
Maquette Zuidelijke Insteekhaven.
Aan boord van de Rene Siegfried zal op de informatie-avond een maquette van de indeling van de Zuidelijke Insteekhaven te zien
zijn, die u een goede indruk geeft hoe de haven er uit komt te zien.
Omgevingscommissie Leefwerf De Biesbosch.
Stichting Leefwerf De Biesbosch nodigt u uit om gezamenlijk te kijken naar de wensen die u heeft als (toekomstige) bewoner van de
Stadswerven. Wilt u meedenken over bijvoorbeeld de inrichting van het drijvende park en de activiteiten, laat ons dit weten. Samen
zorgen wij ervoor dat Leefwerf De Biesbosch ook uw maritieme hart van de Stadswerven wordt.

