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Drukte in de Ottersluis in Dordrecht. Staatsbosbeheer wil voorkomen dat het te druk wordt in
de Biesbosch, maar watersporters zien hun vaartochtjes in het gedrang komen. © Milan Rinck

Balans tussen natuur en
recreatie: verzet tegen plan om
motorboten uit Biesbosch te
weren
De Dordtse wethouder Marco Stam wil proberen de
Biesboschfederatie van watersportverenigingen en Staatsbosbeheer
bij elkaar te brengen. Watersporters vrezen dat Staatsbosbeheer vanaf
2030 in grote delen van de Biesbosch motorboten weert.
Peter Koster 16-04-21, 08:29

Dat jaartal wordt genoemd in een conceptplan om de balans tussen natuur
en recreatie in het gebied te behouden. Daniël Bakker en Harm Blom van

Staatsbosbeheer benadrukken dat dat jaartal nog lang niet vaststaat. Het
gaat hen om het belang van de ‘Europese topnatuur’ in de Biesbosch.
Daarbij past ook stil en duurzaam varen, bijvoorbeeld elektrisch. ,,We
kunnen dit alleen samen met de betrokken partijen in de Biesbosch
realiseren. Hoe en wanneer die ambitie ingaat, bepalen wij met hen.’’
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Wordt de Biesbosch straks exclusief voor ‘groene’ miljonairs?

Ze wijzen er op dat het ook in het belang van de watersporters zelf is om de
recreatie in goede banen te leiden: ,,De meeste watersporters komen hier
voor de rust en de natuur Bootverhuurders en rondvaartbedrijven zitten er
ook niet op te wachten dat er nog 70 bedrijven komen.’’
Elektrisch varen voor veel mensen te duur
Die woorden zijn aan Hans Cornuit van de Biesboschfederatie echter niet
besteed: ,,Het blijft nog steeds de ambitie om boten met fossiele
brandstoffen uit te sluiten, terwijl veel watersporters de overstap naar
elektrisch varen niet kunnen betalen.’’
Hij vreest vooral dat enkele populaire rondjes van een paar uur varen, zoals
het rondje Moldiep-Wantij in Dordrecht, onmogelijk worden. Hij nam Stam
vorige week mee op een vaartocht om zijn probleem te schetsen. De
Biesboschfederatie heeft met ondernemers uit het gebied en de Hiswa een
brandbrief aan de gemeenten Dordrecht, Altena en Drimmelen gestuurd.

We willen in de Biesbosch een beweging op
gang brengen naar de meest duurzame
watersport
Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer vindt dat een veel te eenzijdige kijk op het plan. ,,We
willen in de Biesbosch een beweging op gang brengen naar de meest
duurzame watersport. Daaraan is een brede, maatschappelijke behoefte.’’
Volgens Bakker en Blom blijft er veel hetzelfde in het natuurgebied, dat
jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers trekt. Daarbij leent het steeds veranderende
karakter zich volgens hen voor regels, die niet in beton gegoten zijn. Ze
willen meer gaan werken met de al eerder beproefde tijdelijke zones. Zo
worden gebieden rond broedende vis- en zeearenden tijdelijk afgesloten.
Flexibele afsluitingen, ook bij hoog water
Die tijdelijke verboden komen er ook bij hoog water en bij vorst. Ze willen
het echter niet laten bij verboden. Als die ingesteld worden, worden ook
plekken aangegeven waar mensen wel van het uitzicht op de natuur
kunnen genieten. Daarnaast wil Staatsbosbeheer rustgebieden aanwijzen
voor overwinterende vogels.

De wassende maan in de Biesbosch, met rechts de Bandijk en de Nieuwe Merwede
en links de nieuw ingerichte Noordwaard. © Cor de Kock

In het plan zitten ook enkele uitbreidingen voor natuurliefhebbers. Zo ligt er
de wens van de gemeente Dordrecht om een voetgangers- en
fietserspontje te laten varen tussen het Zuidhaventje en de Deeneplaat. De
Bandijk in Werkendam (tussen de uiterwaarden van de Merwede en de
nieuwe natuur van de Noordwaard) zou een mooie vogelboulevard kunnen
worden.
Natuurbescherming wettelijke taak
Staatsbosbeheer benadrukt dat ze wettelijk de taak heeft om de natuur te
beschermen: ,,De Biesbosch is een natuurgebied waar de vele wandelaars,
fietsers, vissers, watersporters en andere recreanten te gast zijn. Die
genieten van de rust en de regelingen spelen daar op in.’’
Wethouder Stam wil in gesprekken met Staatsbosbeheer en watersporters
onder meer kijken of er mogelijkheden zijn om alternatieve
overnachtingsmogelijkheden te vinden zijn. Formeel heeft de gemeente in
de Biesbosch niets te zeggen: ,,Maar we hebben wel natuurlijk regelmatig
overleg met elkaar.’’ Bron AD april 2021

