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Opening 
 
Bas en Nancy Ort   

Ze leggen uit dat het Rietgors bij de aankoop van het pand van Zwartbol advocaten aan het 

Cortgene behoorde en dat ze sinds het verzoek voor het plaatsen van het kunstwerk het Wiegje 

van Beatrijs zijn gaan nadenken wat ze ermee wilden gaan doen.  

Vanuit verschillende invalshoeken: omwonenden, natuurbehoud, historisch verleden, gebrek aan 

ruimte voor woningbouw in Alblasserdam, vernieuwend ruimtegebruik is er een denkrichting 

ontstaan die vanavond met de betrokkenen wordt gedeeld. 

Er wordt benadrukt dat het nog geen plan is, maar een landschappelijke en stedenbouwkundige 

verkenning en dat deze avond de start is van een proces om uiteindelijk tot een mooi geheel te 

komen wat past in de omgeving; dus geen grote appartementengebouwen oid. Maar dat er iets 

moet veranderen, dat is duidelijk, de rivier heeft nu vrij spel, mede door de  golfslag door wind en 

scheepvaart (waaronder de Waterbus) spoelen de eilanden en oevers steeds meer weg. Om iets 

moois te maken wat ook de inwoners van Alblasserdam toegang geeft tot het Griend is wel 

budget nodig, het realiseren van woningbouw kan hier bij helpen. 

 

Olaf Janssen  
Olaf Janssen stelt zich voor; hij is van Balance d’eau. Balance d’eau ontwikkelt woningbouw 

projecten op het water, waaronder buitendijks. Hij geeft een beknopt overzicht van het 

programma van de avond:  

- Presentatie van de landschappelijke en stedenbouwkundige verkenning door 

KuiperCompagnons 

- Presentatie over innovatieve technieken die we zouden willen toepassen in dit gebied 

- Een pauze waarin de bezoekers gevraagd wordt om hun ideeën, vragen en 

aandachtspunten voor dit gebied  

- Na de pauze bespreken we de meest voorkomende vragen en ideeën met elkaar 

- Om 21.30 U sluiten we af en is er tot 22.00 u gelegenheid om face to face met elkaar te 

discussiëren. 
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Verkenning van het Rietgors 
 
Marjan van Capelle   
Marjan is landschapsarchitecte bij bureau KuiperCompagnons uit Rotterdam. Haar collega 

Marina Propadalo, die ook bij dit project is betrokken, is stedenbouwkundige. 

Ze presenteren vanavond de landschappelijke en stedenbouwkundige verkenning die zij gemaakt 

hebben.   

Het gebied kenmerkt zich door de dijk waaraan de bijzondere locaties  als de molens van 

Kinderdijk, het Lammetjeswiel en het Rietgors als een parelketting het gebied kleur geven. 

Maar het Rietgors heeft wel een metamorfose nodig. 

Marjan en Marina hebben in hun verkenning eerst de kernkwaliteiten van de locatie benoemd: 

- Bijzondere plek aan de dijk met monumentale bebouwing  

- Een plek met historie: verdwenen molen, balkengat, kielgat en rietgors  

- Buitendijkse ligging met rietgors  

- Gebied als voortuin/overtuin van villa ‘t Zandeken 

- Recreatieve routes (over de dijk en via Touwbaan) en nabijheid van Waterbus 

Daarnaast heeft de historie ook een duidelijke stempel op het gebied gedrukt; het is een veelal 

een werkgebied geweest, dienstbaar aan de mensen in het dorp. 

- In ca 1812 de scheepsbouwindustrie Cornelis 

Smit en steenfabriek in de toenmalige 

buitendijkse polder 

- In ca 1840 de Beukmolen voor touw en 

zeildoeken  
- In ca 1984 verdwenen de fundamenten van de 

molen door dijkverhoging 

- Het gebied transformeerde in 2009 naar een 

woongebied  

De huidige situatie van het Rietgors is dat het 

veel riet is, maar dat door invloed van golven en 

stroming de oorspronkelijke landtong naar het 

moleneiland grotendeels  weg is en het 

afkalvingsproces in volle gang voortzet, bij eb zie 

je de resten van de oude structuren die langzaam 

steeds meer vergaan.  

 

 

Er is afgelopen periode een ecologisch onderzoek gedaan door ABC milieuconsult, dit geeft aan 

dat er relatief weinig diversiteit is; hoofzakelijk riet. Er zijn wel vogels en andere dieren, maar niet 

als broedplaats. Vlak in de buurt zijn ook enkele veel grotere natuurgebieden, de functie van het 

Rietgors is ondergeschikt. 
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Waarom veranderen? We zien Kansen voor een integrale opgave: 

- Ecologische waarde en biodiversiteit vergroten 

- Afkalving van de oevers en de griend tegen gaan 

- Cultuurhistorie zichtbaar maken 

- Gebied aantrekkelijk en toegankelijk maken: contact tussen dijk en rivier versterken  

- Fit en groen dorp: verbinden van bestaande routes en het gebied beleefbaar maken 

- Bijzonder wonen te gast in het landschap; natuurinclusief en klimaatadaptief 

- Een nieuwe parel aan de dijk met innovatief karakter en een blikvanger van jewelste binnen de 

Drechtsteden 

Hoe zouden we dat willen doen: 

1. Het landschap herstellen 

2. Inspiratie: historisch, industrieel verleden van de locatie 

3. Innovatief, klimaatrobuust en natuurinclusief 

4. Woningen te gast in landschap 

Als verkenning zijn 2 scenario’s uitgewerkt:  

Versterken natuurwaarden 

Cultuurhistorie op het Eilandje 

Zichtlijnen vanuit Fregat en de dijk 

Recreatieve verbinding naar de dijk en Touwbaan 

20-24 drijvende woningen 

 

 

Doordat de woningen drijven, bewegen deze mee met het getij en zijn te gast in het landschap 

 

 

 

 

Ontsluiting Smitkade  

   
Ontsluiting Rivierstaete 

 
 



  
 
 

6 

Door de aanleg van de wandelpaden wordt de cultuurhistorie zichtbaar en ontstaat een 

aantrekkelijke recreatieve route en verbinding met de omgeving:  beleefnatuur ipv kijknatuur. 

 

 

Door natuur-inclusief te bouwen met ruimte voor ecologie en klimaatopgaven creëer je een 

landschap waar woningen te gast zijn.  

Drijvend bouwen is een innovatieve woonvorm die ook het innovatieve karakter van 

Alblasserdam etaleert.  

 

Innovatie op het water 
 

Olaf Janssen   
Hij gaat in op enige technische aspecten die voor dit gebied ingezet zouden kunnen worden. 

Het verder afkalven zouden we tegen kunnen gaan met een innovatieve techniek die ook nog 

eens uit Alblasserdam komt: Netics heeft een techniek ontwikkeld waarmee bagger als bouwstof 

gebruikt wordt. Hiermee zou de oorspronkelijke landtong duurzaam hersteld kunnen worden en 

kunnen we langs de rivier een eiland maken zodat de slibaanvoer vermindert. De nieuwe 

eilanden bieden ruimte voor roest en eventueel broedplaatsen voor (water)vogels. Maar omdat 

er ook dieptes worden gecreëerd ontstaat ook meer diversiteit in waterflora- en fauna. 

De drijvende woningen hebben een bepaalde waterdiepte nodig, dus eronder en eromheen is 

het water relatief diep. Om ook dichtbij de woningen extra natuur te creëren kunnen er drijvende 

natuureilanden worden gecreëerd die niet alleen mooie waterplanten en broedplaatsen voor de 

watervogels bieden, maar ook onder water schuilplaats biedt aan vissen en overige fauna. 
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Doordat de wortels van de planten onder het eiland doorgroeien draagt dit ook bij aan de 

verbetering van de waterkwaliteit. 

De drijvende woningen zijn uitgerust met een innovatieve warmtewisselaar waarmee ze de 

energie benodigd voor het verwarmen van de woning uit het water halen. Door de hoge isolatie 

is de energievraag überhaupt klein, de woningen zullen energielabel A+++ of A++++ gaan hebben.  

Door de weerkaatsing van het water hebben verticale zonnepanelen een hoger rendement. 

Omdat de woningen meebewegen met het waterpeil, zijn ze uitgerust met een eigen 

rioolwaterpomp. 

 

Plenaire gedachtewisseling: 
 
Tijdens de pauze zijn vragenformulieren  uitgedeeld waarmee de bezoekers hun 

vragen, wensen, ideeën en aandachtspunten konden opgeven 
Op de meest gestelde vragen is tijdens de plenaire gedachtewisseling ingegaan. Na afloop van 

het plenaire gedeelte was er nog gelegenheid voor individuele vragen of opmerkingen. De 

initiatiefnemers benadrukken nogmaals dat vanavond de kick-off is geweest om met elkaar in 

gesprek te gaan en dat er zorgvuldig met ieders belangen omgegaan zal worden. 

Hieronder een opsomming van de meest gestelde vragen en/of opmerkingen: 

- Uitzicht vanuit Rivierstate: in variant 1 liggen er wel veel woningen in het uitzicht: 

Antwoord: het is nog een studie, variant 2 is weer een vervolg op 1 geweest, daar is het al 

meer open, de opmerking wordt meegenomen. 

- Ontsluiting Smitkade: de vlonder ernaartoe werd door verschillende bezoekers als 

minder wenselijk bestempeld als de ontsluiting via Rivierstatezijde, de vlonder sluit dan 

het stuk open water meer af en wordt daar wel rekening gehouden dat er nog een bootje 

doorheen moet varen?  

Antwoord: de uitzicht zorg wordt meegenomen. Als er een boot langs moet, dan wordt er 

een brugdeel in de vlonder opgenomen of een andere oplossing die passeren mogelijk 

maakt 

- Hoogte woningen tov de dijk? Het lijkt nu wel erg rooskleurig voorgesteld. Met welk peil is 

de impressie doorsnede uitgewerkt? 

Antwoord: normaliter steekt er ca 5 Meter woning boven water. Daarmee valt een deel 

van de woning buiten het zicht. De impressies doorsnedes worden veelal gemaakt op het 

zomerpeil. Het is nu nog een verkenning, in de verdere uitwerking worden 

doorsnedemodellen uitgewerkt waar met de diverse waterstanden  wordt gekeken of het 

(ook technisch) kan 

- Moeten er wel woningen komen? Alleen natuur opknappen is toch beter? 

Antwoord: de grondeigenaren willen een zo mooi mogelijk in de natuur passend plan 

maken, maar om überhaupt iets te doen moet er wel budget zijn. Daarvoor is 

woningbouw nodig. De grondeigenaren willen ook een zeker financieel rendement met 

het gebied behalen, maar niet gaan voor alleen maar het maximale financiële rendement; 
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anders was de verkenning meer over appartementengebouwen gegaan. Bas Ort 

benadrukt nogmaals: “Het wordt een mooi in de natuur passend plan of anders niets, we 

werken hier ook zelf en willen een mooi uitzicht behouden” 

- Parkeren? Toch niet op de dijk? En hoeveel auto’s? 

Antwoord: volgens de reguliere parkeernorm zullen bij vrijstaande woningen 2 

parkeerplaatsen verzorgd dienen te worden. Het betreft hier drijvende units tussen de 

woningen, niet op de dijk oid. Tevens zal er gekeken worden naar deelauto’s.  

- U zegt wel dat er natuur komt, maar dat zijn mooie praatjes: 

Antwoord: op dit moment is er weinig diversiteit en het riet is nu niet toegankelijk; het is 

meer kijknatuur en geen beleefnatuur. Gedurende de verdere uitwerking zal er met 

(onafhankelijke) adviseurs bekeken worden hoe het gebied het beste is in te vullen om de 

natuurwaarde van het gebied juist te verbeteren. 

- De eilanden spoelen die niet onder met hoog water? 

Antwoord: Het eiland langs de rivier wordt dusdanig dat deze met hoog water net boven 

blijft. De wandelpaden van de andere eilanden zouden bij hoog water ook nog net droog 

blijven, hoe om te gaan met extremen zal in de latere uitwerking met RWS etc. verder 

uitgewerkt worden. 

- De historische vereniging neemt alles wat de vanavond gehoord en gezien hebben in zich 

op en bespreken dat intern en gaat graag binnenkort met de initiatiefnemers in gesprek. 

Antwoord: een heel goed plan, we zouden graag het wandelpad als een soort 

buitenmuseum laten fungeren zodat wandelaars ook over de historie van dit gebied 

geïnformeerd worden. 

 

Afsluiting 
 
Er komt een verslag van deze avond   
Deze zal via een nieuwsbrief worden rondgestuurd en is ook op de site 

www.drijvendwonenalblasserdam.nl te lezen.  

De verkenning die vanavond is gepresenteerd wordt met het verslag ingediend bij het 

omgevingsloket als initiatief voor het Rietgors aan het Cortgene. 

Mochten er nog verder vragen of ideeën zijn, neem dan contact met ons op via het 

contactformulier op de website. 

Aansluitend was er tot ca. 22.00 U gelegenheid voor individuele gesprekken bij de borden 

“cultuurhistorie”, “wonen te gast in het landschap” en “drijvend en innovatief” 

 


