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Voorwoord 

 

Voor u ligt het projectplan van 'Leefwerf De Biesbosch'. Aan de uitwerking van dit burgerinitiatief is nu 

ruim een jaar gewerkt. Stichting Leefwerf De Biesbosch heeft de ambitie om Leefwerf De Biesbosch met 

de hoogst mogelijke kwaliteit te ontwikkelen. Dit om Leefwerf De Biesbosch te maken tot een 

‘landmark’ of ‘positive externality’ in de Stadswerven. Leefwerf De Biesbosch als levendige stadshaven, 

waarin ruimte is voor varend erfgoed, jachten, recreatie, waterwonen, werken, watersport, maritieme 

opleidingstrajecten, hoogwaterbestendigheid en duurzame innovatie maakt het statement dat de 

Stadswerven een unieke nieuwe stedelijke locatie vormen. Als uitgangspunt is de historische 

verankering van het gebied genomen, voormalig ‘Scheepswerf en Machinefabriek De Biesbosch N.V.’. 

Het maritieme karakter van Dordrecht en de Drechtsteden wordt hiermee geborgd. Hierdoor werd het 

mogelijk in het kader van de ‘Erfgoedlijn Waterdriehoek’ subsidie aan te vragen voor de realisatie van 

Leefwerf De Biesbosch. Nu staan we op het punt over te gaan van 'plan' tot 'realisatie' van dit project. 

Dit betekent dat we in Dordrecht op het punt staan te beginnen aan een groot maritiem burgerinitiatief.  

Om u kennis te laten maken met de kracht van maritieme burgerinitiatieven zal Ko Blok in dit voorwoord 

schrijven. Ko was een van de initiatiefnemers van de Erfgoedhavens in Rotterdam, thans de grootste 

museumhaven met bewoonde schepen in Europa. Tevens is hij voormalig voorzitter van de NEPROM, de 

Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelaars, en zodoende bekend met de waardevermeerdering 

die een levendige stadshaven heeft als 'positive externality'. 

‘’Begin jaren '80 namen we met een aantal historische schepenliefhebbers het initiatief voor de bouw 

van een scheepswerf en de aanleg van een museumhaven rond het Witte huis in Rotterdam. De 

museumhaven is in meer dan dertig jaar uitgegroeid tot de Stichting Erfgoedhavens Rotterdam, die een 

aantal havens beheert met meer dan 130 schepen. De bewoners van de schepen vormen een unieke 

community in Rotterdam. In de tijd dat ik voorzitter was van het Havenmuseum Rotterdam hebben we 

veel materiële en immateriële steun gehad van ontwikkelaars en vastgoedeigenaren in het gebied omdat 

zij overtuigd waren van de meerwaarde van het varend erfgoed voor de hele omgeving. Dit varend 

erfgoed is een belangrijke identiteitsdrager geworden voor het hele Waterstadsgebied in Rotterdam.’’  

Inmiddels zijn de schepen niet meer weg te denken uit Rotterdam. Zij verbeelden het maritieme 

verleden en hebben een nieuwe toekomst gekregen in wonen en werken aan boord.  

Het vraagt inderdaad om vooruitstrevendheid, vertrouwen en lef om ja te zeggen tegen een 

burgerinitiatief van dit formaat. Zeker.  

Maar het past ook volledig in de wens om te leven in een inspirerende omgeving.  

 

 

 

 

Martine van Lier - voorzitter & Elio Barone - algemeen directeur Stichting Leefwerf De Biesbosch- 
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Inleiding projectplan Leefwerf De Biesbosch 

 

Dit projectplan bestaat voor een groot deel uit de haalbaarheidsstudie die in opdracht van de gemeente 

Dordrecht door Stichting Dordtse Wateren is uitgevoerd naar het project ‘Leefwerf De Biesbosch’. Deze 

haalbaarheidsstudie is aangevuld met enkele belangrijke bijlagen, waardoor Stichting Leefwerf De 

Biesbosch het als volwaardig projectplan kan hanteren om dit project verantwoord te realiseren. 

De haalbaarheidsstudie naar het project Leefwerf De Biesbosch is met subsidie van de gemeente 

Dordrecht tot stand gekomen. Stichting Dordtse Wateren heeft de opdracht gekregen de 

cultuurhistorische waarde en economische spin van het project te onderzoeken. Tevens werd verzocht 

een natuurwaardenonderzoek te doen, ligplaatsbeleid te ontwikkelen en een projectplan realisatie en 

restauratie van de Zuidelijke Insteekhaven op te stellen en zich in te spannen om te komen tot een 

exploitatieovereenkomst met de gemeente.  

Stichting Dordtse Wateren heeft in de uitwerking van haar haalbaarheidsstudie op alle punten gestreefd 

naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Met uitzondering tot de exploitatieovereenkomst, die pas na een 

politiek besluit kan worden gerealiseerd; blijken alle onderdelen haalbaar en realiseerbaar. De subsidie 

vanuit de Provincie Zuid-Holland inzake de Erfgoedlijn Waterdriehoek, draagt hier zeker aan bij. 

Concluderend kan worden gesteld dat Leefwerf De Biesbosch een realiseerbaar project is dat na 

presentatie aan het College Burgemeester en Wethouders van Dordrecht voor realisatie nog enkel 

afhankelijk is van een politiek besluit dit burgerinitiatief groen licht te geven. 

De indeling van het projectplan is verdeeld over de hoofdstukken, waarin de hoofdlijnen van de 

resultaten van de haalbaarheidsstudie worden beschreven, als verscheidene bijlagen die deze 

hoofdstukken ondersteunen. Dit zijn nader uitgewerkte stukken die niet primair noodzakelijk zijn voor 

de haalbaarheidsstudie, maar secundair de uitvoerbaarheid en inbedding van het project Leefwerf De 

Biesbosch aantonen. Deze bijlagen zijn voor het projectplan echter van grote waarde, gezien zij een 

verdere uitwerking zijn van de haalbaarheidsstudie.  

Zo zijn met name de handvaten vanuit het Handvest van Barcelona, wat zich in Europees opzicht inspant 

de cultureelhistorische waarde van het varend erfgoed te beschermen, voor de inbedding in de 

Erfgoedlijn Waterdiehoek van groot belang. De bijlagen over de geschiedenis en de verschillende 

scheepstypen van Leefwerf De Biesbosch geven een inzicht in het karakter van het project. Tevens 

worden de duurzame innovaties, net als de educatietrajecten in de bijlagen nader toegelicht. Daarnaast 

bieden de investerings- en operatiebudgetten inzicht in de kosten omtrent de schepen en de benodigde 

verbouwing.  

Tevens zijn reeds enkele offertes aangevraagd bij mogelijke partners voor de realisatie van dit project. 

Stichting Leefwerf De Biesbosch heeft tevens gekeken naar hoe soortgelijke initiatieven in andere 

steden gerealiseerd zijn. Daarom is de Convenant tussen Stichting Historische Haven Leiden en de 

Gemeente Leiden bijgevoegd als voorbeeld voor de het vormen van een beheer- en 

exploitatieovereenkomst van de haven. Het schouwformulier van de Museumhaven in Gouda geldt als 

voorbeeld hoe dit geïmplementeerd kan worden voor Leefwerf De Biesbosch. Last but not least zijn alle, 

integrale, aanbevelingen die Stichting Dordtse Wateren heeft voor Dordrecht opgenomen in de bijlagen. 
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Hoofdstuk 1 Leefwerf De Biesbosch: Positive externality  

 binnen de regio, centrum in de Stadswerven 

 

Inleiding 

Om vanuit het rijke verleden van Scheepswerf De Biesbosch naar een toekomstbestendige ‘landmark’ of 

‘positive externality’ te komen is het belangrijk dat alle onderdelen van de Leefwerf aan de hoogste 

kwaliteitseisen voldoen. Als positive externality kan Leefwerf De Biesbosch de startmotor worden voor 

de verdere ontwikkeling van de Stadswerven, die geheel past in het huidige tijdsbeeld en bij de manier 

waarop Dordrecht zich wil ontwikkelen richting de toekomst. Daarin is alle ruimte voor 

burgerinitiatieven, zelfbouw, zelfredzaamheid, maatschappelijke verantwoording en duurzaamheid. Het 

integrale concept van Leefwerf De Biesbosch trekt innovatieve creatieve bewoners aan en biedt als 

positive externality de wijk een levendig centrum welke de belevingswaarde van de Stadswerven 

vergroot.  

Figuur 1 De huidige situatie in de desolate, verwaarloosde Zuidelijke Insteekhaven; gezien vanuit de zuid-oosthoek, maart 2014. 

De Zuidelijke Insteekhaven is bij uitstek een plek waar dit zichtbaar kan worden. De historie en de 

toekomst kunnen hier samen komen door oude binnenvaartschepen een nieuwe bestemming te geven 

voor duurzaam wonen en werken aan boord van typerend varend erfgoed. Centraal staan zowel het 

ontwikkelingsproces, waarin een groep van nieuwe schippers hun schepen samen duurzaam en 

energieneutraal verbouwen, als de tijd daarna waarin Leefwerf De Biesbosch zich aan Dordrecht en 
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omgeving laat zien als thuishaven voor nieuwe activiteiten. Zo vervult de stad de behoefte aan 

spannende woon-/werkvormen en geeft het uiting aan de ambitie van Dordrecht om zich te ontwikkelen 

als het voorbeeld voor klimaatbestendige stedenbouw.  

 

Nieuwe mogelijkheden 

Op Leefwerf De Biesbosch is ruimte is voor varend erfgoed, jachten, recreatie, waterwonen, werken aan 

boord, watersport, maritieme opleidingstrajecten, hoogwaterbestendigheid en duurzame innovatie. Zo 

maakt Leefwerf De Biesbosch het statement dat de Stadswerven een unieke nieuwe stedelijke locatie 

zijn. De verbondenheid tussen water en land staat voorop; er is een centrale steiger met daarlangs 

afgemeerd de woonschepen en dekschuiten, met daarop drijvende (moes)tuinen, een centraal terras en 

ruimte voor publieksevenementen, die publiek toegankelijk is. 

Figuur 2 en 3 Hedendaags varend erfgoed als woning in een moderne stedelijke omgeving: het exterieur en interieur van de Maria in London. 

Op de Leefwerf komt het varend erfgoed weer samen en belichaamt daarmee de maritieme historie van 

Dordrecht. Het collectief aan eigenaars verbouwt samen de binnenvaartschepen tot duurzame woon- en 

werkplekken met als uitgangspunt een zo groot mogelijke energie onafhankelijkheid. Ook in de schepen 

gebeurt van alles: zo kan het zijn dat een meubelmaker zijn ambacht uitvoert in het ruim van zijn Spits, 

terwijl er in het ruim van de Kempenaar ernaast op hetzelfde moment een cursus moderne dans wordt 

gegeven. Eén van de schepen is ingericht als centraal schip met multifunctionele ruimte voor bijzondere 

bijeenkomsten, bed and breakfast en kenniscentrum met betrekking tot het duurzaam innoveren van 

varend erfgoed. De Leefwerf heeft als naaste buren DordtYart, het Binnenvaartmuseum René Siegfried, 

de Kunstrand en de toekomstig nieuw te bouwen wijk Stadwerven. Tezamen met de eigenaren van 17 

zelfbouwkavels langs het Wantij, de eigenaren van de 5 waterwoningen (beide onder begeleiding van 

Dordtse Ruimte) en de eigenaren van 24 nieuwbouwwoningen van OCW De Werven, vormen de 

schippers de absolute pioniers in de Stadswerven. Het verleden en de roem van Scheepswerf De 

Biesbosch zal in volgende hoofdstukken verder uitgeweid worden. In dit hoofdstuk zal duidelijk worden 

dat met de komst van de Leefwerf de verbondenheid met water en de daaraan verbonden geschiedenis 

terugkeert. Zo kunnen er regelmatig tentoonstellingen en performances georganiseerd worden in 

samenwerking met bijvoorbeeld DordtYart en anderen op de speciale multi-inzetbare dekschuiten. 
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Bezoekers kunnen zowel via het land als via het water de Leefwerf en DordtYart bezoeken. Er is namelijk 

plaats voor passanten om hun bootje aan het einde van de centrale steiger af te meren. Ook worden er 

regelmatig activiteiten georganiseerd aan boord van het centrale schip. 

 

Verbondenheid met het water 

Het water heeft Dordrecht gevormd tot wat het is. In voorspoed, doordat Dordrecht in staat was de 

belangrijke waterwegen te controleren en te profiteren van de doorvoer van handel. Maar ook in 

tegenspoed toen in 1421 de Sint-Elisabethsvloed grote delen land in een keer wegsloeg en ruim 2000 

Dordtenaren hun leven verloren. Afgelopen eeuw heeft Dordrecht zich echter langzaam maar zeker van 

het water afgekeerd. De groei, die kwam met de industriële ontwikkeling, verplaatste zich steeds meer 

landinwaarts evenals de nieuwe verbindingen via weg en spoor. Maar er zit verandering in. 

Nu de aantrekkelijkheid van het water rondom Dordrecht wordt herontdekt en men zich bewust is van 

de uitdaging om het kwetsbare Dordrecht meer klimaatbestendig te maken ontstaat er een buitenkans 

om dit momentum verder te benutten. Getuige ook het motto van de Drechtsteden: ‘Samen stad aan 

het water’. 

Leefwerf De Biesbosch kan een geweldige showcase zijn voor Dordrecht. Zo kan de ambitie van 

Dordrecht om het voorbeeld te worden op het gebied van klimaatbestendige steden verder zichtbaar 

gemaakt worden. De Leefwerf beweegt mee met het tij, ook in geval van hoog water en toont aan hoe 

veerkrachtig en zelfredzaam hier ook in noodsituaties geleefd kan worden door het verbouwen van 

eigen groente en de onafhankelijkheid van externe energiebronnen. 

Ook kan de Leefwerf als pilot worden beschouwd in het kader van Urban Flood Management, waarin 

gekeken wordt naar nieuwe vormen van hoogwaterbestendigheid. Zo kunnen de schepen en 

dekschuiten mensen bergen in geval van gevaarlijk hoog water. Het is zelfs mogelijk de schepen in te 

zetten als reddingvloot bij de evacuatie van buitendijks Dordrecht. Per schip en dekschuit is er zeker 

plaats voor 100 personen, waarbij het centrale schip zelfs een capaciteit heeft van 300 personen. Totaal 

biedt De Leefwerf ruimte aan een groot aantal personen in het geval dat het water hen aan de lippen 

staat.  

Figuur 4 Zicht vanaf de waterwoningen aan het Wantij op Leefwerf De Biesbosch en de Biesboschhal. Artist impression van Joey Schaap Media 
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Duurzame innovaties 

Duurzaam omgaan met de stad en het water, betekent ook duurzaam omgaan met de bijzondere 

plekken die we hebben, het bestaande culturele kapitaal dat voorhanden is en de speciale talenten die 

huizen in ons DNA. Op Leefwerf De Biesbosch komt het oude ambacht van de scheepsbouwers weer 

terug in een nieuw jasje en rehabiliteert daarmee de plek en de geschiedenis in Dordrecht. De 

woonschepen zelf zijn hergebruikt varend erfgoed en energieneutraal ingericht, terwijl veel van deze 

schepen in de binnenvaart al lang waren afgeschreven. Maar op de Leefwerf zijn er nieuwe Dordtse 

schippers die een volgend hoofdstuk toevoegen aan varend erfgoed dat anders verloren zou zijn gegaan. 

Er zijn veel verschillende manieren waarop de schepen energieneutraal kunnen worden gemaakt. Met 

hout(pellet)ketels en/of zonnecollectoren verbonden aan een buffervat kan een schip worden 

verwarmd en van warm water worden voorzien. 

Doordat er op de luiken veel ruimte is voor zonnepanelen, is het opwekken van voldoende eigen 

elektriciteit vrij eenvoudig. Zelfs kan worden bekeken of het schip niet all-electric zou kunnen draaien. 

Het is het streven om gebruikte bouwmaterialen en bruikbare materialen uit vastgoed in Dordrecht dat 

op de nominatie staat gesloopt te worden te hergebruiken bij de verbouwing en inrichting van de 

schepen. Het kan worden toegepast in het ontwerp van de schepen en dienen als isolatie- of 

constructiemateriaal.  

Met behulp van regentonnen en een filtersysteem kan al het water zelf worden verzameld en opnieuw 

worden gebruikt in verschillende toepassingen. En door het gebruiken van composttoiletten kan 

onnodig waterverbruik worden voorkomen en organische compost worden gemaakt voor de eigen 

(moes)tuinen. Het is het voornemen om Leefwerf De Biesbosch met hoogst mogelijke duurzaamheid te 

ontwikkelen, maar uiteraard zijn aansluitingen op het bestaande net, zoals stroom, water, riool en/of 

stadsverwarming van primair belang.  

 

Zelfredzaam karakter 

Dordrecht is altijd een stad van doeners geweest. Met veel arbeidsplaatsen in de industriële 

maakindustrie van schepen, motoren en machines. Dit project wil intappen op de kennis over en passie 

voor deze bijzondere disciplines. Daarom ligt de focus op het collectief zelfstandig verduurzamen van 

het varend erfgoed. Het voordeel van het collectief en gecoördineerd zelf werken aan de schepen is 

bovendien dat er veel meer mogelijk is in termen van duurzaamheid, omdat heel veel zelf en low-tech 

kan worden opgelost. Het installeren van de duurzame installaties in de schepen is daarmee een doel op 

zich, waarmee dit project wil laten zien dat de in de regio aanwezige talenten een nieuw bestaansrecht 

verdienen in de nieuwe economie. En dat de stad Dordrecht als geen ander de thuishaven kan zijn voor 

de mensen die graag denken en doen als de Dordtenaren. De geïntegreerde opleidingstrajecten van 

Projectgroep Maritiem zorgen er tevens voor dat deze kennis en kunde overgedragen worden op een 

volgende generatie. 
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Creatieve, innoverende economie 

Dit project wil laten zien dat het mogelijk is om als individu mee te bouwen en te werken aan het 

Dordrecht van de toekomst. Door letterlijk en figuurlijk de ruimte te creëren voor ‘civic 

entrepreneurship’ kan dit project symbool staan voor de ruimte die er ontstaat in Dordrecht om op 

allerlei vlakken initiatieven te ontplooien en zo meer eigenaarschap van en voor de stad te ontwikkelen. 

Zeker niet onbelangrijk is dat dit project kan laten zien dat de Dordtse woningmarkt veel interessanter 

en aantrekkelijker is dan vaak gedacht.  

Figuur 5 en 6 Creativiteit en zelfredzaamheid zorgen voor prachtige resultaten voor het woongenot aan boord van herbestemd varend erfgoed. 

Samen met Dordtse Ruimte, dat vanuit de gemeente is geïnitieerd, is Leefwerf De Biesbosch het eerste 

burgerinitiatief dat inspeelt op de wens van de Drechtsteden meer particulier opdrachtgeverschap te 

mogelijk te maken. Het ontwikkelen van dit soort toegankelijke icoonprojecten maakt bovendien dat 

ook de aantrekkelijkheid van Dordrecht voor de (dag)toerist blijft toenemen. Het kan ook meewegen in 

de overweging van jonge, creatieve mensen zich in Dordrecht te vestigen. 

 

Verankering praktisch onderwijs  

Het Leerpark en de Duurzaamheidsfabriek laten zien hoe het onderwijs weer in contact gebracht kan 

worden met het DNA van Dordrecht en met de belangrijkste industrieën en disciplines in de regio. In het 

verlengde hiervan ligt het voor de hand om het (zelf)bouwen aan het maritieme erfgoed te verbinden 

aan de lopende onderwijsprogramma’s. Op die manier kunnen kennis en kunde van deze nieuwe tak van 

sport direct worden geborgd als onderdeel van de ontwikkeling van de volgende Dordtse generatie. Los 

van het duurzaam verbouwen kunnen ook de andere activiteiten, zoals het creëren van drijvende 

(moes)tuinen onderdeel gaan uitmaken van stage- en afstudeertrajecten. Stichting Dordtse Wateren is 

lid van Projectgroep Maritiem en werkt met de leerwerk-trajecten die partners Da Vinci en Trivium 

Lindenhof hierin verzorgen. Op deze wijze worden de schepen op maatschappelijk verantwoorde wijze 

van duurzame installaties voorzien. Bij het herstellen van de Zuidelijke Insteekhaven zal eveneens op 

deze wijze gewerkt worden om Leefwerf De Biesbosch zo breed mogelijk te integreren.  
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Eigen culturele identiteit  

Op cultureel gebied is de Leefwerf ingebed in de erfgoedlijn ‘Waterdriehoek’, waarin de drie iconen in 

de regio, te weten Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch centraal staan. Nederland Waterland is van 

oudsher rijk aan waterwegen, havens en schepen. Ze horen onlosmakelijk bij het karakter van onze 

steden en dorpen. Dordrecht heeft als spil in de Waterdriehoek een sterke traditie als maritieme stad 

van havens, handel en scheepsbouw. Dat karakter kan opnieuw vorm krijgen in de Leefwerf, waar 

grotere historische schepen ruimte zullen bieden aan wonen én werken aan boord. Spitsen, Kempenaars 

en andere vrachtschepen bieden voldoende ruimte aan een werkplaats, atelier of praktijkruimte aan 

boord, terwijl er daarnaast voldoende ruimte overblijft om te wonen. Daarmee creëert de Leefwerf 

nieuwe werkgelegenheid en wordt het een vliegwiel voor de lokale economie. 

De Leefwerf oefent daarmee niet alleen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op omwonenden 

en recreanten. Een dynamische haven maakt de Stadswerven ook een aantrekkelijke vestigingslocatie 

voor horeca, winkels en creatieve, ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven. Op deze wijze draagt 

de Leefwerf bij op cultureel gebied. De Leefwerf vormt namelijk haar eigen subcultuur, waarin haar 

bewoners en hun activiteiten centraal staan; zij zijn de pioniers en vernieuwers van de Stadswerven. De 

Biesboschhal als ‘landmark building’ en de Leefwerf tezamen met de museumschepen de René Siegfried 

en Terra Nova vormen het maritieme landmark van de Stadswerven. Een positive externality waar 

verleden en toekomst samenkomen. 

Figuur 7 Zicht op de Leefwerf De Biesbosch, m.u.v. de jachten in de noordwesthoek. Artist impression van Groeneweg van der Meijden. 

De schepen en dekschuiten zijn op hun beurt alle varend erfgoed en samen met de prachtige 

Biesboschhal als kenmerkend water-gerelateerd industrieel erfgoed vormt De Leefwerf een herkenbaar 

onderdeel in deze erfgoedlijn. Daarom is er in De Leefwerf een centraal schip waarin de bezoekers 

ontvangen kunnen worden, waarin een kenniscentrum is gevestigd en wat facilitair gebruikt kan 

worden, onder andere als vergader- of trouwlocatie. Op deze wijze wordt het varend erfgoed niet alleen 
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behouden, maar ook weer een betekenisvol onderdeel van de samenleving en de nieuwe wijk 

Stadswerven. 

 

Overzicht onderdelen 

Er is in de Zuidelijke Insteekhaven ruimte voor een centraal schip, negen woonschepen plus bijbootjes, 

acht dekschuiten en een passantensteiger. Daarnaast is er in de noordwesthoek een steiger voor jachten 

van toekomstige bewoners van de Stadswerven. De schepen zijn geheel zelfvoorzienend en duurzaam 

ingericht, de dekschuiten combineren groen met intimiteit, de bewoners wonen en werken aan boord 

en de omwonenden gaan uit varen met hun jachtjes. Kortom: de Leefwerf is een levendige werf! 

 

Centraal drijvend park 

De dekschuiten vormen een centraal park en zijn omringd door de schepen. Zo wordt er een intieme 

plek gecreëerd op de, nu nog, desolate Stadswerven. Het biedt de bewoners ruimte voor eigen groene 

omgeving, eventuele groenteteelt en een eigen terras. Dit verkleint de impact op het milieu en het 

maakt de Leefwerf meer zelfvoorzienend. 

Figuur 8 Zicht op het Centraal drijvend park temidden van de schepen, gezien vanuit de zuidoosthoek. Artist Impression van Joey Schaap Media. 

De dekschuiten geven de bewoners en bezoekers een gevoel van open ruimte en mogelijkheden. Zo is 

het mogelijk om er te recreëren tussen eigen tomaten; het nuttige kan hier met het aangename worden 

gecombineerd. Het is zelfs mogelijk op de dekschuiten enkele kassen te bouwen voor een nog 

efficiëntere groei van de gewassen. Omdat de Leefwerf openbaar toegankelijk is, zijn bezoekers overdag 

van harte welkom in dit drijvende park, waar uiteraard ook gerecreëerd kan worden. 
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De Franse motor, het Centrale Schip 

De keuze welk type schip als centraal moet dienen is gauw gemaakt: natuurlijk zal het boegbeeld van de 

Leefwerf een Franse motor zijn! De culturele iconische waarde van dit schip voor Dordrecht en Europa 

Figuur 9 Model van de Franse motor Leoville (nu in de vaart als ARJA) aan boord van het Binnenvaartmuseum. De ranke lijnen zijn goed te zien. 

zal apart worden behandeld. Het centrale schip fungeert in eerste instantie als opslagplaats voor 

bruikbare materialen die uit slooppanden gedemonteerd zijn. Zodoende worden zoveel mogelijk 

bruikbare materialen op deze wijze verdeeld onder de andere schepen. Duurzaam slopen en verbouwen 

vinden elkaar op deze wijze. 

Later zal het schip zelf ingericht worden als multifunctionele ontvangstruimte met kenniscentrum. Deze 

ontvangstruimte kan dienen als conferentieruimte waar cursussen gegeven worden, als vergaderruimte, 

trouwlocatie of als buurthuis voor de kinderen uit de wijk. Het centrale schip zal uiteraard 

rolstoeltoegankelijk worden. 

Ook zal aan boord een kenniscentrum gevestigd zijn. Thema´s zijn daarbij het wonen aan boord, de 

duurzame verbouwing & installaties, urban flood management en het belang van het varend erfgoed in 

relatie tot scheepswerf De Biesbosch en de Waterdriehoek. Het doel van het centrale schip is het 

tastbaar maken van de mogelijkheden die het duurzaam herbestemmen van varend erfgoed in zich 

bergt. Zowel als visitekaartje richting geïnteresseerden als voor educatie en begeleiding van leerlingen. 
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Educatie wordt al tijdens de verbouwing van het centrale schip praktisch toegepast, wat eveneens aan 

boord van de andere schepen en in de haven geschiedt. Zo installeren leerlingen onder begeleiding de 

zuiveringstanks voor grijs en zwartwater, helpen zij bij het plaatsen van de zonnepanelen en maken zij 

technische tekeningen ter ondersteuning van de verbouwing en installatie. 

Figuur 10 Mogelijk interieur van de multifunctionele ontmoetingsruimte aan boord van het Centrale Schip. 

Zowel het centrale schip als de Leefwerf in zijn geheel zijn toegankelijk voor een breed publiek: men kan 

er ook aanmeren met een eigen bootje, als passant voor een bezoek aan DordtYart, het drijvende park 

of een van de schepen. Cultureel zal de Leefwerf ook haar steentje/scheepje bijdragen; bij evenementen 

en bij het zelfstandig of samen met DordtYart organiseren van events rondom water, cultuur en 

duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld een ‘drijf-in’ bioscoop. 

 

Uniek wonen en werken aan boord van varend erfgoed 

Er is op de Leefwerf naast het centrale schip plaats voor negen woonschepen waaronder het type Spits, 

Kast of Kempenaar. Aan boord is een combinatie van wonen en werken mogelijk van een totaal andere 

dimensie dan aan de wal mogelijk is.  
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Het vigerende bestemmingsplan ‘Stadswerven’ voorziet hierin en het ligplaatsbeleid waarborgt dat er 

geen overlast zal zijn voor omwonenden. Zo kan er aan boord een bed and breakfast zijn, een 

timmeratelier of een crèche. De schepen bieden alle ruimte om ‘out of the box’ te denken en zijn stuk 

voor stuk een toonbeeld van creatieve innovatie. 

Figuur 11 en 12 In Parijs zijn bewoonde schepen onlosmakelijk 

verbonden met de identiteit van de metropool. Ile de France 

wordt doorsneden door de Seine. Langs haar oevers zijn allerlei 

scheepstypen te vinden. Het meerendeel bestaat echter uit 

Spitsen (Peniche in het Frans), die van origine veel over het 

uitgebreide waterwegennetwerk in Frankrijk vaarden. Vele 

schepen worden vandaag de dag bewoond door particulieren, 

maar er zijn ook schepen bij die toegankelijk zijn voor publiek. 

Schepen met die nu de functie van restaurant, bed and breakfast, 

hotel of terras hebben zijn langs de oever van de Seine 

afgemeerd.                      

De schepen bieden de Seine een levendig karakter in 

overeenstemming met haar (voormalige) functie als levensader 

van Parijs. Tegelijkertijd bieden de schepen een romantisch beeld 

aan de Parijzenaars en de toeristen die flaneren langs de Seine 

en bieden zij het hele jaar door beschutting langs de kades. 

 

Niet iedereen is geschikt te wonen en werken aan boord van eigen schip. Voor de Leefwerf zijn we op 

zoek naar serieuze pioniers met een avontuurlijke insteek. De voorkeur gaat uit naar Dordtenaren die 

met de komst van de Leefwerf hun langgekoesterde droom uit zien komen. Voor hen is een combinatie 

van zelf klussen en een spannende woonomgeving het startpunt van een mooie periode, in 

overeenkomst met de ‘genius loci’ van de Stadswerven. De ruimte wordt geboden om zelf een 

werkruimte aan boord te hebben en het schip op eigen wijze in te richten, met inachtname van het 

originele silhouet. 

Vereiste is echter wel dat men het schip zoveel mogelijk zelfstandig onderhoudt. De gemeenschap van 

De Leefwerf is gastvrij. Zo zal zij in het incidentele geval van hoogwaterproblematiek omwonenden 

helpen een veilig heenkomen te vinden aan boord van de schepen of op de dekschuiten. 
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De maatschappelijke betrokkenheid van de gemeenschap is groot en de bewoners zijn ieder 

ambassadeur van De Leefwerf en dragen dit uit. Zij hebben aan boord hun eigen bedrijf, zodat er veel 

bezoek en interactie is met mensen buiten de Leefwerf. Zodoende ontstaat er een dynamische 

omgeving waarin wonen en werken aan boord een normaal onderdeel worden van de nieuwe wijk 

Stadswerven. In het ontwikkelde ligplaatsbeleid voor de Zuidelijke Insteekheven staan de vereisten aan 

schip en schipper allemaal overzicht en duidelijk opgesomd. Dit om creatieve, innoverende 

ondernemers zoveel mogelijk te stimuleren in deze positive externality. 

Figuur 13 en 14 Zicht op de jachten in de noordwesthoek en het zicht bij invaart van de Zuidelijke Insteekhaven. A.i. van Joey Schaap Media. 

 

Begeleiding scheepseigenaren, collectief particulier opdrachtgeverschap 

Om De Leefwerf te realiseren streeft Stichting Dordtse Wateren om samen te werken met verscheidene 

partners. Daarnaast is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) mogelijk een goede en gepaste 

ontwikkelvorm voor dit initiatief. Bij het kijken naar referentieprojecten valt namelijk op dat er al vaak 

sprake is van een “community” door de ligging en de geborgenheid van de gezamenlijke haven. Maar er 

zijn vooral ook een aantal gemeenschappelijke belangen en doelen die het samen optrekken nuttig 

maken: 

• Aankoop van goede kwaliteit binnenvaartschepen, onder andere bij de keuringen 

• Hypothecaire begeleiding 

• Schaalvoordelen door gezamenlijke planvorming en renovatie 

• Samen optrekken bij regelen financieringen 

• Gezamenlijk onderhoud van de schepen 

• Delen in kennis, kunde, maar ook in tijdsinzet, samen met andere deelnemers. 

Bovendien kunnen de deelnemers aan dit project middels CPO hun woonwensen op een bijzondere 

manier realiseren in een woonschip. Om een CPO te vormen, wordt een Vereniging van Opdrachtgevers 

opgericht (met statuten, lidmaatschap, het vaststellen van bestuurs- en commissieleden, een 

vergaderschema en contributie) om te zorgen voor een efficiënte organisatiestructuur. Tevens is er de 

bijstand van de opleidingstrajecten vanuit Projectgroep Maritiem. 
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Jachthaven bewoners Stadswerven 

Om de Leefwerf nog aantrekkelijker te maken als positive externality zal er ruimte zijn voor ligplaatsen 

voor de jachten van de toekomstige bewoners van de Stadswerven. De combinatie van het varend 

erfgoed met de moderne jachten zorgt voor een nog breder eigenaarschap van de Leefwerf. 

Jachteigenaren zullen de Zuidelijke Insteekhaven zien als maritieme landmark. De maatschappelijke 

verantwoording voor het bouwen en onderhouden van de steigers zal uiteraard ondergebracht worden 

bij Projectgroep Maritiem. Op deze manier vormen de steigers een unieke kans om in de praktijk te 

leren werken in de waterbouw. 

Figuur 15 Uitsnede uit de folder van OCW de Werven waarin zij adverteert met het zicht op de jachthaven nabij de huizen. 

 

Flexibiliteit  

Indien er in de toekomst meer ligplaatsen voor jachten in de Stadswerven moeten worden gerealiseerd, 

is dat uiteraard mogelijk. Binnen de Leefwerf kan uiteraard geschoven worden indien de 

maatschappelijke ontwikkelingen dat vereisen, zo zouden de dekschuiten hiervoor plaats kunnen 

maken. Indien er schepen uit de Zuidelijke Insteekhaven weg zouden moeten is de voorwaarde hiertoe 

wel dat zij terecht kunnen langs het Wantij, in de Riedijkshaven of de Kalkhaven. Zodoende hoeven 

scheepseigenaren zich geen zorgen te maken over dat hun ligplaatsvergunning komt te vervallen. In 

bijlagen zijn alle aanbevelingen die Stichting Dordtse Wateren heeft aan de gemeente Dordrecht nog 

eens opgesomd per haven.  
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Hoofdstuk 2 Beheersplan en verdienmodel Leefwerf De Biesbosch 

 

Inleiding  

Leefwerf De Biesbosch is een groot maritiem burgerinitiatief. Daarom is gekeken hoe dit burgerinitiatief 

het beste gerealiseerd kan worden. Uit onderzoek naar vergelijkbare constructies tussen gemeenten en 

stichtingen die een haven beheren en exploiteren waarin ruimte is voor varend erfgoed, is gebleken dat 

dit enkel mogelijk is indien de juridische grondslag structureel geborgd is in een beheersstichting. 

Stichting Leefwerf De Biesbosch is uit deze noodzaak opgericht. Bij oprichting is in de doelstellingen van 

Stichting Leefwerf De Biesbosch opgenomen dat de stichting zich ten doel stelt om het concept 

‘Leefwerf De Biesbosch’, zoals beschreven in dit projectplan, te ontwikkelen en te beheren. Dit borgt 

zowel de levensvatbaarheid als de juridische verankering van het project Leefwerf De Biesbosch.  

 

Doelstelling Stichting Leefwerf De Biesbosch  

De doelstellingen van de Stichting Leefwerf De Biesbosch zijn de volgende:  

I.  het concept ‘Leefwerf De Biesbosch’ te ontwikkelen, te exploiteren en te beheren.  

II. een bijdrage te leveren tot het behoud van de historische bedrijfsvaartuigen (varend cultureel 

erfgoed) met een voorkeur voor scheepstypen die voor Dordrecht en de periode van de 

Wederopbouw typerend zijn.  

III.  het beheer van de Zuidelijke Insteekhaven waar de stichting plaats zal bieden aan 

bovengenoemde historische schepen, jachten en daarmee samenhangende gebouwen en 

(drijvende) voorzieningen.  

IV.  het verbreden van inzicht bij het publiek over de geschiedenis van de voormalige Scheepswerf 

De Biesbosch, de scheepstypen, het gebruik, de restauratie en verduurzaming van de onder II 

beoogde schepen.  

V. te streven naar samenwerking met eventuele partners om deze doelen maatschappelijk 

verantwoord te realiseren.  

VI.  een bijdrage te doen aan de hoogwaterbestendigheid door de schepen en (drijvende) 

faciliteiten open te stellen aan publiek in geval van extreem hoogwater. En voorts al hetgeen 

met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles 

in de ruimste zin des woords.  

 

Hoofdtaken Stichting Leefwerf De Biesbosch 

Het bereiken van deze doelen geschiedt door het uitvoeren van de volgende, nader beschreven 

hoofdtaken:  
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Ontwikkeltaak  

De stichting zal het concept ‘Leefwerf De Biesbosch’ ontwikkelen. De eerste fase daarvan is het 

verbouwen, restaureren en realiseren van de hiertoe benodigde (drijvende) faciliteiten in de Zuidelijke 

Insteekhaven. De stichting kan een bouwcommissie instellen. De daaropvolgende fase van ontwikkeling 

betreft de duurzame verbouwingen van de bovengenoemde schepen. De stichting streeft ernaar haar 

ontwikkeltaak zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord uit te voeren. Het streven is tevens dit 

zoveel mogelijk in samenwerking met eventuele partners te doen.  

Behoudstaak  

De stichting zal ligplaatsen met voorzieningen bieden voor bewoonde schepen en streeft een diverse 

collectie schepen na. De eigenaren krijgen de gelegenheid hun eigendom op verantwoorde wijze te 

behouden, te restaureren, te verduurzamen, te benutten en te bewonen. De stichting bevordert daarbij 

naar vermogen omstandigheden die voor het behoud van de schepen van belang zijn zoals de 

mogelijkheden voor onderhoud en restauratie en de woon-, werk- en leefomstandigheden voor 

eigenaren/bewoners.  

Publiekstaak  

De stichting zal in voorlichting en presentaties over het (varend) cultureel erfgoed van Leefwerf De 

Biesbosch in woord, beeld en geschrift kennis hierover aan bezoekers en belangstellenden toegankelijk 

maken. Zij zal de eigenaren van de schepen stimuleren onderzoek te doen naar de historie van hun schip 

en deze kennis met het publiek te delen. De middelen hiervoor kunnen zijn: bebording, lezingen, jaarlijks 

terugkerende evenementen, et cetera. Om de publiekstaak optimaal uit te voeren, zal er een centraal 

schip aanwezig zijn in Leefwerf De Biesbosch, dat publiek toegankelijk is. Dit schip zal een Franse motor 

betreffen, vanwege haar iconische waarde voor Dordrecht. De stichting zal op dit centrale schip een 

kenniscentrum inrichten. De stichting streeft ernaar het centrale schip in samenwerking met eventuele 

partners te onderhouden en te exploiteren met de nadruk op de maatschappelijke functie van het 

centrale schip. In het bijzonder zal de stichting contacten met buurtbewoners en relaties intensief 

onderhouden.  

Beheertaak  

Voor verwezenlijking van haar doelstelling exploiteert, beheert en onderhoudt de stichting de Zuidelijke 

Insteekhaven. Het gebruik van de Zuidelijke Insteekhaven wordt daartoe in een overeenkomst met de 

eigenaar, de gemeente Dordrecht, vastgelegd, waarbij vooral uitgangspunten over de doelstelling van 

de stichting en afspraken over het onderhoud moeten zijn verwoord. In deze overeenkomst worden ook 

de belangen van de scheepseigenaren verwoord. Daarnaast beheert de stichting kadevoorzieningen en 

(drijvende) faciliteiten en behartigt zij de belangen waar het gaat om de ruimtelijke invulling van het 

gebied. 

 

Beheersplan 

Om de beheertaak verantwoord te kunnen uitoefenen moet Stichting Leefwerf De Biesbosch een 

levensvatbaar verdienmodel hebben. Immers is het beheer en de exploitatie van de Zuidelijke 
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Insteekhaven niet kosteloos. Om levensvatbaar te kunnen zijn in de exploitatie van de Zuidelijke 

Insteekhaven is gekozen voor negen particuliere schepen en ruim twintig pleziervaartuigen voor 

omwonenden. Naast levensvatbaarheid is de kwaliteit van Leefwerf De Biesbosch de speerpunt van 

Stichting Leefwerf De Biesbosch. Een zo hoog mogelijke kwaliteit dient structureel gewaarborgd te 

blijven. Daarom is een scheiding gemaakt tussen vier vormen van beheer. Het beheer van de Leefwerf is 

vierledig: technisch beheer, nautisch beheer, ruimtelijk beheer en programmatisch beheer.  

Stichting Leefwerf De Biesbosch stelt zich ten doel in samenwerking met haar partners alle vier 

beheersvormen met een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren. Het uitgangspunt is te allen tijde de 

samenwerking tussen Stichting Leefwerf De Biesbosch en haar partners. 

 

Technisch beheer 

Bij het technisch beheer wordt veelal samengewerkt met de educatie-trajecten vanuit Projectgroep 

Maritiem en met het Nautisch Beheer van de gemeente Dordrecht, afdeling Electrotechniek en 

Constructies. Centraal bij het technisch beheer staan de toegankelijkheid van de haven: is deze veilig, 

praktisch en goed onderhouden? Zo zullen vanuit het technisch beheer misschien aanpassingen worden 

gedaan aan de steigers of de indeling van de haven bij de organisatie van een waterevenement. 

 

Nautisch beheer 

Het nautisch beheer wordt tevens vooral in samenwerking met bovengenoemde partners gedaan. Het 

betreft het onderhouden van de meerpalen, het op de juiste diepte houden van de haven en het 

verzorgen van voldoende ruimte in de monding van de Zuidelijke Insteekhaven. Deze taken liggen 

voornamelijk bij de gemeente als eigenaar van de haven. De beheerder zal de gemeente tijdig inlichten 

als er op het gebied van het nautisch beheer aandachtspunten zijn.  

 

Ruimtelijk beheer 

Het ruimtelijk beheer betreft met name de indeling van de Zuidelijke Insteekhaven. Welke indeling is 

praktisch, veilig en verantwoord. Samen met de ligplaatshouders en de eigenaren van de jachten wordt 

gekeken welke indeling het meest praktisch is bij een waterevenement. Ook houdt het ruimtelijk beheer 

in dat indien schippers met hun schip weg willen voor vakantie, onderhoud of calamiteit dit mogelijk is 

door samen te werken bij het verhalen van de schepen. Bij het in- en uitvaren van de haven is het soms 

nodig dat enkele schepen kortstondig hun ligplaats verlaten om voldoende manoeuvreerruimte te 

maken voor het schip dat aankomt of vertrekt. Omdat de samenstelling van schepen in de Zuidelijke 

Insteekhaven kan verschillen wordt altijd gekeken naar de meest praktische indeling. Het streven is om 

schepen die veelvuldig varen een ligplaats krijgen die het makkelijk maakt om weg te varen of terug te 

komen.  

Het ruimtelijk beheer van de steiger voor de pleziervaartuigen is bij ontwerp van de haven reeds  

geregeld. In de noordwesthoek zullen parallel aan de kades steigers met vingerpieren worden geplaats, 

waaraan ruimte is voor ongeveer twintig pleziervaartuigen van verschillende grootte. Bij de plaatsing 



 

21 

 

van deze steigers is nagedacht over de manoeuvreerruimte van de grotere schepen bij het in- en 

uitvaren van de haven. Deze indeling van de Zuidelijke Insteekhaven geeft zoveel mogelijk 

manoeuvreerruimte en zorgt tevens voor een rustig gezicht van de haven, waarbij de jachtjes en 

schepen gescheiden worden door zoveel mogelijk water. Leefwerf De Biesbosch bevindt zich aan de 

oostelijke zijde en de jachtjes in de noordwesthoek. Mocht de situatie zich voordoen, dan is een andere 

configuratie altijd mogelijk.  

Omdat de Franse motor publiekelijk toegankelijk zal zijn als het centrale schip van de Leefwerf, is ervoor 

gekozen haar af te meren in de noordoosthoek van de Zuidelijke Insteekhaven. Dit is tevens de plek 

waar in het verleden de Franse motors lagen. Twee eigen opgangen, geschikt voor minder validen, 

verbinden het schip met de Maasstraat.  

Hoewel de Leefwerf een geheel is, zijn de diverse onderdelen toch gescheiden van elkaar. Het streven is 

De Leefwerf overdag, van 9:00 uur tot 21:00 uur publiek toegankelijk te maken, waarbij met name 

omwonenden een bezoekje zullen brengen aan het centrale drijvende parkje van de Leefwerf, op de 

dekschuiten. Ook watersporters zijn welkom om een bezoek te brengen aan de Leefwerf; zij kunnen hun 

bootjes afmeren aan het uiteinde van de centrale steiger.  

 

Programmatisch beheer 

Bij het programmatisch beheer wordt voornamelijk vormgegeven rondom de Franse motor, het centrale 

schip. Het streven is hierbij zoveel mogelijk samen te werken met Stichting De Binnenvaart en 

Projectgroep Maritiem. Uiteraard zal ook nauw worden samengewerkt met het Erfgoedhuis Zuid-

Holland, in het kader van de Erfgoedlijn Waterdriehoek.  

Andere partners zijn de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV) en de Landelijke Vereniging tot 

het Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB). Laatstgenoemde vereniging heeft haar 

ontmoetingsschip de ‘Terra Nova’ afgemeerd naast de duwboot ‘René Siegfried’, waarop het 

Binnenvaartmuseum is gevestigd. Ook kan worden samengewerkt met allerlei organisaties op het 

gebied van duurzaamheid, zoals Drechtse Stromen, Circellab en Groeituinen. Kennisdeling en exposure 

kunnen gezamenlijk worden georganiseerd in het kenniscentrum aan boord van de Franse motor of 

integraal op de Leefwerf.  

Tevens kan voor de programmering van de waterevenementen de samenwerking met DordtYart en het 

Evenementenbureau van de gemeente Dordrecht worden gezocht. Te allen tijde zal de Dordtse 

Reddingsbrigade geconsulteerd worden over de water gerelateerde veiligheidsaspecten van het 

betreffende waterevenement. Beleefbaarheid en toegankelijkheid voor een breed publiek staan hierbij 

altijd voorop, geheel in lijn met de doelstelling vanuit de Erfgoedlijn Waterdriehoek. Zo kunnen 

watersporters met eigen bootje de Leefwerf bezoeken en is het zelfs mogelijk voor de omwonenden op 

de Stadswerven, dat de evenementen letterlijk ‘om de hoek’ plaatsvinden in plaats van in de historische 

binnenstad. Zo kan er in de toekomst een ‘drijf-in’ bioscoop in de Zuidelijke Insteekhaven worden 

georganiseerd in plaats van in Wolwevershaven.  

Het programmatisch beheer zorgt ervoor dat Leefwerf De Biesbosch van een vernieuwend concept in 

herbestemming en gebiedsontwikkeling, wordt tot een levendige positive externality.  
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Stichting Behoud Franse motor 

Met betrekking tot de Franse motor zal een aparte stichting tot behoud van de Franse motor moeten 

worden opgericht. Deze stichting heeft ten doel: 

I. Het behoud en in de vaart houden van een bepaald type motorschip, grote Franse motor. 

II. Het verwerven en houden van de status van Varend Monument. 

III. Het zoveel als mogelijk in het oorspronkelijke staat brengen van deze Franse motor waarin zij in 

de jaren vijftig gebouwd werd, met inachtneming van hedendaagse veiligheidsvoorzieningen en 

uitrustingseisen. 

IV. Het gebruik en exploitatie van deze Franse motor, zowel door de stichting zelf als door de 

samenwerkende partners. 

V. Het aanschaffen, verbouwen en inrichten van de Franse motor als centraal schip binnen het 

concept binnen ‘Leefwerf De Biesbosch’. 

Binnen deze stichting tot behoud van de Franse motor zullen bestuursleden worden gekozen vanuit 

Stichting Leefwerf De Biesbosch, Stichting De Binnenvaart, Stichting Dordtse Wateren, de Landelijke 

Vereniging tot het Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB), de Federatie Oud-Nederlandse 

Vaartuigen (FONV) en anderen. Zo wordt de samenwerking en het wederzijdse belang van deze partners 

geborgd om dit unieke stuk varend erfgoed te kunnen behouden. De stichting tot behoud van de Franse 

motor zal zelf verantwoordelijk zijn voor het gebruik, de exploitatie en het onderhoud van het schip. 

Wel is de borging als centraal schip van Leefwerf De Biesbosch verwoord in de doelstellingen. 

 

Verdienmodel Exploitatie Zuidelijke Insteekhaven  

Alle beschreven vormen van beheer van Leefwerf De Biesbosch kosten tijd, energie en geld. Hoewel er 

vele manieren van samenwerking zijn tussen Stichting Leefwerf De Biesbosch en haar partners, zal 

Stichting Leefwerf De Biesbosch een projectleider of beheerder van Leefwerf De Biesbosch aanstellen. 

Deze persoon zal voor eenieder het eerste aanspreekpunt zijn als het gaat om een van de vier 

beheersvormen. Om het beheer van de Leefwerf in goede banen te leiden, is deze taak begroot op 0,2 

FTE, oftewel een gehele dag in de week. Binnen de taakomschrijving vallen ook het toezien of het 

ligplaatsbeleid en de installatie- en restauratieplannen worden nageleefd. Indien dit niet het geval is, zal 

via mediation gezocht worden naar een oplossing.  

Verdere kosten voor exploitant en beheerder betreffen de huur van het water voor de schepen en 

pleziervaartuigen. De huurprijs die Stichting Leefwerf De Biesbosch door wil berekenen aan de 

ligplaatshouders in de Zuidelijke Insteekhaven is twee maal de kosten van de waterhuur bij de 

gemeente. Hierbij is overwogen dat de kosten voor ligplaatshouders niet exorbitant hoog gemaakt 

moeten worden; immers betreffen de vereisten uit het ligplaatsbeleid de strengste in Nederland. Dit 

heeft tot gevolg dat scheepseigenaren verplicht zijn tot een grote investering in duurzame installaties 

aan boord. Daarnaast bergen de schepen als varend erfgoed ook een andere waarde in zich dan puur 

financieel is uit te drukken.  
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De ligplaatshuur van de boxen voor pleziervaartuigen is lager dan het gemiddelde tarief van jachthavens 

in Dordrecht.  

De huur van het water voor de centrale steiger en de dekschuiten komen te vervallen aangezien zij 

publiek toegankelijk zijn en daarmee het eerste drijvend park vormen in Nederland.  

Met betrekking tot de Franse motor zal de nog op te richten ‘stichting tot behoud van de Franse motor’ 

de kosten voor de waterhuur van de Franse motor moeten dragen. Dit bedrag zal terugverdiend moeten 

worden met de verhuur van de ontmoetingsruimte, de bed and breakfast in het vooronder en de 

schipperswoning. Ook de onderhoudskosten van het schip zullen zoveel mogelijk hieruit betaald 

worden. Verder zal de Franse motor gesponsord kunnen worden en kan via crowdfunding geld 

bijeengebracht worden. Er zal tevens een beroep gedaan kunnen worden op het Restauratiefonds 

aangezien de Franse motor een varend monument is. Voor de kosten van de restauratie van de Franse 

motor kan bij het Restauratiefonds een laagrentende lening worden afgesloten. 

Om het concept Leefwerf De Biesbosch te realiseren tot unieke positive externality, is het noodzakelijk 

dat alle onderdelen op bovenbeschreven schaal worden uitgevoerd. Indien er door maatschappelijke 

ontwikkelingen enkele schepen verplaatst moeten worden naar Wantij, Riedijkshaven of Kalkhaven, zal 

de beheerder het liggeld van deze schepen moeten blijven innen om een levensvatbare Leefwerf te 

behouden.  

De voorkeur van Stichting Leefwerf De Biesbosch geniet dan ook het beheer te bundelen bij een 

beheerder van alle bewoonde, vergunde ligplaatshouders in de gemeente Dordrecht. Uitzondering 

hierop zouden de schepen zijn in de Wolwevershaven, waar de gemeente zelf het beheer verzorgt. Zo 

wordt tevens een centraal aanspreekpunt voor bewoonde schepen gecreëerd (afgezien van de 

Wolwevershaven waar alles reeds goed geregeld is). Daarvoor zal het takenpakket vergroot worden van 

0,2 FTE naar 0,3 FTE.   

Figuur 16 Overzicht van exploitatie en het beheer van de Zuidelijke Insteekhaven. Het loon van de beheerder bedraagt €20,00/uur ex. btw. 

Huur water gemeente bedraagt voor de schepen €3,23/m2 en voor de jachten €4,27/m2. 
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Overzicht partners Ontwikkeling, Exploitatie en Beheer Leefwerf De Biesbosch 

 

Gemeente Dordrecht: 

- Verhuurt het benodigde water aan exploitant en beheerder. 

- Geeft ligplaatsvergunning af na voordracht van beheerder Zuidelijke Insteekhaven. 

- Renoveert en herbouwt de openbare ruimte rondom de Zuidelijke Insteekhaven. 

 

Stichting Leefwerf De Biesbosch: 

- Renoveert en herbouwt de faciliteiten en inrichting in de Zuidelijke Insteekhaven. 

- Draagt zorg voor een goede organisatie structuur omtrent de huur, de verhuur en het beheer 

van het benodigde water van de gemeente. 

- Onderhoudt de steigers en opgangen. 

- Adviseert gemeente omtrent te volgen strategie met betrekking tot het water. 

- Ziet toe op juiste naleving ligplaatsbeleid en legt dit indien noodzakelijk voor aan de gemeente. 

- Werkt samen binnen Projectgroep Maritiem om opleidingstrajecten te integreren. 

- Organiseert in samenwerking met (mogelijke) partners water-gerelateerde evenementen. 

- Is gezamenlijk, met partners, gastvrouw van het centrale schip. 

- Is gastvrouw van Leefwerf De Biesbosch. 

- Verzorgt de promotie en communicatie omtrent Leefwerf De Biesbosch. 

 

Stichting tot Behoud van de Franse motor (nog op te richten): 

- Verzorgt de aanschaf, de verbouwing en de inrichting van de Franse motor als centrale schip. 

- Verzorgt het onderhoud, het gebruik en de exploitatie van de Franse motor. 

- Verzorgt de promotie en communicatie omtrent de Franse motor  

- Werkt samen met Projectgroep Maritiem om opleidingstrajecten te integreren.  

- Organiseert in samenwerking met (mogelijke) partners water-gerelateerde evenementen. 

- Is gezamenlijk, met partners, gastvrouw van het centrale schip 

 

Projectgroep Maritiem: 

- Verzorgt de begeleiding van de leerlingen en werkzoekenden. 

- Integreert het praktijkonderwijs met de vraag van de werkgevers uit de regio. 

- Werkt nauw samen met Sociale Dienst Drechtsteden en het Leerwerkloket. 

- Creëert trajecten van 3 maanden of 6 maanden. 

- Verzorgt de logistieke planning van het her te gebruiken bouwmateriaal. 

- Assisteert bij de renovatie en herbouw van de Zuidelijke Insteekhaven. 

- Assisteert bij de installatie van de duurzame technieken aan boord van de schepen. 
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Stichting De Binnenvaart: 

- Draagt zorg voor de maritieme documentatie van het kenniscentrum in het centrale schip. 

- Adviseert over het instandhoudingsplan van het centrale schip. 

- Verzorgt vanuit haar achterban activiteiten aan boord van het centrale schip.  

- Werkt samen bij onderhoud en exploitatie van het centrale schip. 

 

DordtYart: 

- Organiseert kunstmanifestaties, zelfstandig of in samenwerking met Stichting Leefwerf De 

Biesbosch en de scheepseigenaren. 

 

Mogelijke partners:  

Urbannerdam, als mogelijk begeleider indien voor CPO en VVO wordt gekozen: 

- Begeleidt het renoveren, installeren en inbouwen van de schepen. 

- Zoekt naar scherpe offertes voor de scheepseigenaren. 

- Draagt er zorg voor dat de planning nagestreefd wordt. 

- Adviseert de toekomstige scheepseigenaren met betrekking tot de financiën. 

 

Metabolic, als mogelijke expert duurzame installaties: 

- Ontwerpt de duurzame installaties al gelang naar wens van iedere scheepseigenaar. 

- Assisteert bij de installatie, gezamenlijk met Projectgroep Maritiem. 

- Adviseert met betrekking tot gebruik en onderhoud. 

- Begeleidt het onderhoud en geeft duidelijke instructies voor de onderhoudsintervallen van de 

duurzame installaties. 
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Hoofdstuk 3 - Cultuurhistorische waarde Leefwerf De Biesbosch 

 

Inleiding 

Om een goed inzicht te krijgen in de cultuurhistorische waarde van het project Leefwerf De Biesbosch is 

dit hoofdstuk verdeeld in drie delen. Dit zijn de cultuurhistorische waarde van de locatie (Deel I), de 

cultuurhistorische waarde van de binnenvaart (Deel II) en de cultuurhistorische waarde van de Franse 

motor (Deel III). Deze drie delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar hebben elk individueel 

een eigen cultuurhistorische waarde. In de bijlage ‘Geschiedenis van de binnenvaart’ wordt op de 

geschiedenis van de Nederlandse binnenvaart verder ingezoomd. Daarnaast wordt in de bijlage 

‘Verschillende scheepstypen: Spits, Kast en Kempenaar’ een uitgebreid overzicht gegeven over de 

scheepstypen die bij Leefwerf De Biesbosch te vinden zullen zijn. 

 

Deel I - Cultuurhistorische waarde van de locatie 

 

Inleiding 

Om het project Leefwerf De Biesbosch goed te kunnen begrijpen is het nodig om de cultuurhistorische 

waarde van de locatie van de "N.V. Scheepswerf en Machinefabriek “DE BIESBOSCH” te beschrijven. 

Deze scheepswerf is niet voor niets op deze locatie ontstaan. Dit hoofdstuk biedt inzicht in de 

geschiedenis van het gebied waarin de roemruchte Scheepswerf De Biesbosch tot ontwikkeling kwam - 

de plek die Leefwerf De Biesbosch opnieuw tot leven wil laten komen.  

 

Nederland Waterland 

Nederland is een typisch deltaland, voor de helft begrensd door zee, dooraderd door vaarwegen. Ruim 

18% van het oppervlak bestaat uit water. Een groot deel van het land ligt onder zeeniveau. Dat betekent 

ook dat het grootste deel van de inwoners van Nederland onder zeeniveau woont. Zij beschermen zich 

door een ingenieus systeem van dijken en waterwerken.  

 

Het Eiland van Dordrecht 

Zoals haast alle steden in Nederland ontstond Dordrecht als nederzetting aan het water. Eeuwenlang 

ging in ons land bijna alle vervoer van goederen, dieren en mensen over water. Daarom ontstonden 

steden veelal op een kruispunt van waterwegen.  

Bijzonder aan Dordrecht is de ligging op een eiland. De stad ligt op het Eiland van Dordrecht, omringd 

door diverse rivieren: de Beneden-Merwede, Nieuwe Merwede, Hollands Diep, Dordtse Kil en Oude 

Maas. Dwars door het eiland loopt het riviertje het Wantij. Het Eiland van Dordrecht is ontstaan tijdens 
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de tweede Sint-Elisabethsvloed van 1421. Deze watersnood ontstond doordat diverse dijken 

doorbraken, die door de aandacht voor de Hoekse en Kabeljauwse twisten te weinig onderhouden 

werden.  

De Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch 

In de jaren na de Sint-Elisabethsvloed is ook de Biesbosch ontstaan. Het Dordtse deel van de Biesbosch 

ligt op het zuidelijke en het westelijke gedeelte van het Eiland van Dordrecht. Dit gedeelte van nationaal 

park de Biesbosch bestaat uit diverse 'platen' en kreken en is te bezoeken via het Biesboschcentrum 

Dordrecht.  

 

Dordrecht als havenstad 

Dordrecht kreeg in 1220 stadsrechten. In de middeleeuwen ontwikkelde de stad zich tot belangrijke 

handelsstad en was het één van de zes grote steden van Holland. Dit kwam vooral doordat Dordrecht 

het stapelrecht had verworden. Daardoor moesten passerende schippers hun lading eerst in Dordrecht 

te koop aanbieden. Dit stapelrecht gaf de stad een forse handelsvoorsprong. De historische binnenstad 

herinnert nog altijd aan dit rijke verleden. In de 19e en 20e eeuw veranderde Dordrecht van een 

handelsstad in een industriestad. Dordrecht had als zeehaven én rivierhaven een belangrijke rol in de 

scheepvaart en scheepsbouw. Aanvankelijk was de maritieme bedrijvigheid gevestigd rondom de 

Riedijkshaven, maar door de schaalvergroting in de scheepvaart ontwikkelde de maritieme industrie zich 

verder naar het noorden op De Staart.  

 

Dordrecht als monumentenstad 

Dordrecht is op dit moment de achtste monumentenstad van Nederland en telt zo'n 1850 monumenten 

en beeldbepalende panden. De historische binnenstad met zijn kenmerkende rivierfront is in 1988 

aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. In 2013 is ook de 19e-eeuwse schil aangewezen als 

rijksbeschermd gezicht. Aan de noordoostzijde, het gebied waar voorheen veel industrie gevestigd was, 

vallen twee relicten daarvan, de stellingmolen Kyck over den Dyck en de elektriciteitscentrale, binnen 

het beschermd gezicht. De Watertoren, die wel beschermd is als rijksmonument, valt net buiten dit 

gebied.  

 

De Staart 

Na de Sint-Elisabethsvloed bleef het gebied aan de noordzijde van het Eiland van Dordrecht langs de 

Beneden-Merwede lange tijd onder water staan. Door aanslibbing ontstond een gors, die uitgroeide tot 

een landtong, die De Staart werd genoemd. In de 19e eeuw werd De Staart gebruikt door pontonniers 

van de genie. Begin 20e eeuw is het terrein opgehoogd zodat het bruikbaar werd voor industriële 

doeleinden, met name voor de scheepsbouw en de metaalnijverheid. 
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De Kop van De Staart  

De Kop van De Staart ligt op het noordelijke deel van het Eiland van Dordrecht, ten noorden van het 

Wantij. Het is de westelijke punt van de landtong De Staart. Het gebied heeft een bijzonder fraaie ligging 

aan het drierivierenpunt (Beneden-Merwede, de Noord en de Oude Maas) en kijkt aan de zuidkant over 

het Wantij uit op de historische binnenstad, het Eneco-terrein en de Watertoren. Het gebied ligt geheel 

buitendijks.  

 

De Scheepswerf De Biesbosch 

De Scheepswerf De Biesbosch werd na de Tweede Wereldoorlog internationaal bekend met de 

assemblage van binnenvaartschepen, de zogenoemde Franse motors, waar verderop in dit hoofdstuk 

meer aandacht aan gegeven wordt. De losse secties voor deze schepen werden geleverd door Amerika 

en Canada in het kader van de Marshallhulp. Later bestendigde de Scheepswerf De Biesbosch haar 

goede naam met het ontwerpen en bouwen van duwboten en duwbakken voor de Europese 

binnenwateren.  

Maar de basis voor deze werf werd al veel eerder gelegd. In 1901 opende ir. J. Bijvoet op De Staart de 

NV Scheepswerf Dordrecht, waarvoor hij de havenkom aan de Merwede-zijde liet aanleggen. Meer naar 

het oosten vestigde zich in 1917 Machinefabriek De Biesbosch. Deze kwam in 1924 in handen van de 

Société Française de Remorquage sur le Rhin, die het bedrijf inzette bij het onderhoud van de Rijnvloot 

en het wisselen van sleepboten. 

Na de Eerste Wereldoorlog groeide de Franse Rijnvaart flink. Daardoor groeide ook de behoefte aan een 

reparatiepunt in de Rijndelta, aan het begin- en eindpunt van de Rijnsleepvaart. Dordrecht was hiervoor 

de perfecte locatie. Hier kon ook een wisselpunt komen voor de sleepschepen die van de Rijn kwamen 

en naar de Schelde voeren of omgekeerd. Vanwege de stroming op de Rijn waren daar sterkere 

sleepboten voor nodig. Scheepswerf Dordrecht en Machinefabriek De Biesbosch leenden zich uitstekend 

voor deze functies.  

Na de Eerste Wereldoorlog was er een korte periode van hoogconjunctuur, die echter al in 1920 gevolgd 

werd door een depressie. De productie in Dordrecht stond lange tijd onder druk. Dat was in de 

scheepsbouw flink te merken. Diverse bedrijven in de metaalsector en de scheepsbouw overleefden de 

crisis niet. Ook de Scheepswerf Dordrecht kwam in 1927 stil te liggen. De Machinefabriek De Biesbosch 

huurde vervolgens het terrein van de scheepswerf erbij. Ook werden de bedrijfsterreinen van de in 1930 

opgeheven asfaltfabriek en de hoefijzerfabriek Hippos aan de Machinefabriek De Biesbosch toegevoegd. 

In 1929 fuseerden Scheepswerf Dordrecht en de Machinefabriek De Biesbosch, maar pas in 1938 

voerden zij de naam samen tot 'Scheepswerf en Machinefabriek De Biesbosch'. Kortweg sprak men van 

‘Scheepswerf De Biesbosch’.  

De metaalnijverheid, waarvan de scheepsbouw een belangrijk onderdeel uitmaakte, was in de eerste 

helft van de 20e eeuw de op één na grootste werkgever in Dordrecht, waarbij andere bedrijfstakken op 

ruime afstand volgden. Alleen het aantal 'losse werklieden' was net iets groter dan het aantal mensen 

dat werkte in de metaalsector. Dat blijkt uit de concentratiecoëfficiënt van bedrijfstakken in Dordrecht. 
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Uit deze cijfers blijkt overtuigend het grote belang van de metaalnijverheid en de scheepsbouw voor de 

ontwikkeling en welvaart van Dordrecht in de vorige eeuw. 

Figuur 17: In 1930 is duidelijk te zien dat uit de 

concentratiecoëfficiënten van de bedrijfstakken in 

Dordrecht dat de metaalnijverheid de grootste 

bedrijfstak was. Scheepsbouw nam daarin een zeer 

groot deel in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de economie in Dordrecht al snel weer op gang. Dordrecht had 

relatief weinig schade geleden tijdens de oorlog. De Dordtse metaalindustrie was nog tot in 1944 blijven 

doorwerken voor de Duitsers. Na de oorlog startten de grote scheepswerven, De Biesbosch en Hoebée, 

met de reparatie van schepen die in de oorlog beschadigd geraakt waren.  

Figuur 18 Luchtfoto van Scheepswerf De Biesbosch, begin vijftiger jaren. De verdeling van de terreinen is goed zichtbaar, net als de negen 
Franse motors die op dat moment worden afgebouwd. De secties liggen westelijk van de schoorsteen. De Biesboschhal is later gebouwd. 
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Geholpen door de Marshallhulp investeerde de Scheepswerf De Biesbosch flink in een nieuwe helling, 

zodat ze in staat waren om in Amerika geprefabriceerde scheepsdelen te assembleren. De scheepswerf 

moest hiertoe ook lasgereedschap aanschaffen en de scheepsbouwers, die tot dan toe gewend waren 

om schepen te klinken, leren lassen. In de jaren '50 en '60 ging het economisch zo goed dat Dordtse 

bedrijven arbeidskrachten tekort kwamen. In 1968 nam Scheepswerf De Biesbosch de aan de overzijde 

van het Wantij gelegen B.V. Scheepswerf en Machinefabriek voorheen H.J. Koopman over, waarmee het 

totale personeelsbestand op 725 man kwam.  

Vanaf eind jaren vijftig legde de scheepswerf zich vooral toe op het bouwen van duwboten, duwbakken 

en passagiersschepen, maar er werden ook binnenvaartschepen en coasters gebouwd. De ontwikkeling 

van de duwvaart werd het specialisme van de werf. Vele duwboten en duwbakken zijn op de 

Stadswerven gebouwd en te water gelaten, zoals de Rene Siegfried, thans in gebruik als 

Binnenvaartmuseum. In het jaar 2000 zag de scheepswerf zich genoodzaakt, vanwege een gebrek aan 

orders, de poorten te sluiten. In totaal liepen er bijna 900 schepen bij de Scheepswerf De Biesbosch van 

stapel. 

Figuur 19 Suikerzakje met het logo van scheepswerf en Machinefabriek De Biesbosch, 1951. Destijds een gewild verzamelobject. 

 

Cultuurhistorische waarde Biesboschhal 

De gemeente Dordrecht heeft in 2010 een bouwhistorische verkenning laten opstellen van de 

machinefabriek De Biesboschhal. Uit de waardestelling blijkt dat de cultuurhistorische en de 

bouwhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van De Biesboschhal hoog zijn. Het 
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gebied van de voormalige Scheepswerf De Biesbosch is een staalkaart van industrieel erfgoed van de 

laatste eeuwen. Het gebied refereert aan het enorme belang van de scheepvaart voor de groei en macht 

van Dordrecht door de eeuwen heen. De onderdelen van de werf die niet gesloopt zijn herinneren aan 

een roemrijk industrieel verleden. Gelegen op De Kop van De Staart markeert dit maritiem industrieel 

erfgoed de unieke ligging van Dordrecht aan het drie-rivierenpunt en de belangrijke functie van 

Dordrecht als zeehaven en binnenhaven. De bouwhistorische verkenning concludeert evenwel dat de 

ensemblewaarden van De Biesboschhal indifferent zijn. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat de meeste 

gebouwen van de voormalige gerenommeerde Scheepswerf De Biesbosch na de sluiting in 2000 

gesloopt zijn.  

 

Cultuurhistorische waarde locatie Scheepswerf De Biesbosch 

De gebouwen van de Scheepswerf De Biesbosch zijn, nadat deze in 2000 stil kwam te liggen, helaas voor 

een groot deel gesloopt. Dit gebeurt vaker in steden die gekenmerkt werden door een economische 

monocultuur. In havensteden is er vaak een overaanbod van oude scheepswerven met loodsen, havens 

en kranen. Bij functieverandering en herontwikkeling kan het karakter van het gebied, dat zo nodig is 

om de identiteit en aantrekkingskracht te behouden, niet worden veiliggesteld door slechts één 

monumentaal object te handhaven. Juist bij grootschalige gebieden is een integrale aanpak vereist om 

een nieuwe en aantrekkelijke vorm van stedelijke vernieuwing te vinden. 

Gelukkig zijn er behalve De Biesboschhal ook andere kenmerkende onderdelen van de werf bewaard 

gebleven, zoals de Zuidelijke en Noordelijke Insteekhaven en de kraanbaan. Een aanvulling met een 

collectie binnenvaartschepen in de Zuidelijke Insteekhaven kan de ensemblewaarden verhogen en, 

tezamen met het Binnenvaartmuseum in de duwboot René Siegfried, die in 1963 bij Scheepswerf De 

Biesbosch te water werd gelaten, die de herinnering aan de scheepswerf als industrieel monument 

versterken. Dit maritiem industriële cultuurhistorische ensemble versterkt de aantrekkingskracht van 

het gebied Stadswerven aanzienlijk.  

Scheepswerf De Biesbosch heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkelingsgeschiedenis van 

Dordrecht en de regio Drechtsteden, met name in de wederopbouw in de vijftiger jaren. De onderdelen 

van de voormalige scheepswerf die nu nog resten zijn belangrijke vertegenwoordigers van het 

industrieel erfgoed van de vorige eeuw en verdienen het om bewaard te blijven om de geschiedenis van 

De Staart herkenbaar te houden. Een goede herbestemming van de Zuidelijke Insteekhaven, de 

binnenvaartschepen en de machinefabriek De Biesboschhal zijn daarbij de beste verzekering voor 

behoud.  

Het verhaal van Scheepswerf De Biesbosch en de samenhang tussen de onderdelen daarvan vormt de 

culturele biografie van Dordrecht en omstreken. De culturele biografie toont de bijzondere gelaagdheid 

in de geschiedenis van de stad en de streek. De culturele biografie helpt mee om dat tastbare verleden 

betekenis te geven. Het is belangrijk om de sporen daarvan in hun context te laten, zodat mensen zich 

verbonden kunnen voelen met hun omgeving. 
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Deel II - Cultuurhistorische waarde van de binnenvaart 

 

Inleiding 

Voor de ontwikkeling van Dordrecht en de regio Drechtsteden is de scheepvaart en scheepsbouw al 

sinds eeuwen van groot belang. In de vorige eeuw zijn honderden binnenvaartschepen gebouwd en 

duizenden gerepareerd en onderhouden op scheepswerven in Dordrecht, met name op de Scheepswerf 

De Biesbosch. Veel van de binnenvaartschepen uit de eerste helft van de 20e eeuw zijn inmiddels door 

de toenemende schaalvergroting in de binnenvaart gesloopt. Typerende motorvrachtschepen uit deze 

periode zijn Spitsen, Kasten en Kempenaars, die veel op de Scheepswerf De Biesbosch zijn gebouwd. Dit 

hoofdstuk beschrijft de cultuurhistorische waarde van deze inmiddels steeds schaarser wordende 

motorvrachtschepen. In bijlages ‘Geschiedenis van de binnenvaart’ en ‘Verschillende scheepstypen: 

Spits, Kast en Kempenaar’ worden deze onderwerpen verder uitgediept. 

 

Ontwikkeling scheepvaart en scheepsbouw in Dordrecht 

De stad Dordrecht dankt zijn ontstaan en ontwikkeling aan zijn strategische ligging op een knooppunt 

van vaarwegen. Via Dordrecht hadden schepen zowel een verbinding met de zee als met het 

binnenland, zowel van noord naar zuid als van oost naar west. De stad heeft daardoor allereerst 

geprofiteerd van de handel die de scheepvaart met zich meebracht. Maar later profiteerde de stad ook 

van de scheepsbouw, de houthandel en houtnijverheid, die eind 19e eeuw overging in de 

metaalindustrie.  

In de middeleeuwen dankte Dordrecht zijn groeiende welvaart voor een groot deel aan het stapelrecht. 

Daardoor moesten schippers eerst hun waren, zoals wijn, hout, graan, steenkool, hop, zout en vis 

uitladen en in Dordrecht te koop aanbieden, voordat zij verder mochten varen. Dit gaf Dordrecht een 

belangrijk handelsvoordeel boven andere steden. Dordrecht profiteerde in de zeventiende eeuw ook 

van de toegenomen handel op Azië door de Verenigde Oost-Indische Compagnie en op Zuid-Amerika 

door de West-Indische Compagnie. De scheepsbouw bloeide en in 1735 telde Dordrecht zo'n dertig 

scheepswerven. Dordrecht bouwde ook schepen voor de walvisvaart.  

In de achttiende eeuw raakte Dordrecht zijn handelspositie langzaam maar zeker kwijt aan Rotterdam 

en Amsterdam. Door aanslibbing werden de havens van Dordrecht moeilijker bereikbaar voor diep 

geladen schepen. Aan het einde van de achttiende eeuw werd het Eiland van Dordrecht ingelijfd door de 

Fransen, waarna een periode van economisch verval volgde. Veel scheepswerven overleefden deze 

malaise niet. 

In de loop van de negentiende eeuw zorgde de opkomende industrialisatie voor een nieuwe 

economische opleving van Dordrecht. Ook de scheepsbouw bloeide weer op. Bekende werven in deze 

tijd waren de Scheepswerf Jan Schouten, Scheepswerf Cornelis Gips, Scheepswerf Van Limmen en 

Scheepswerf Pieter Hoebée. Zij bouwden aanvankelijk vooral houten fregatten en koopvaardijschepen, 

zoals barken, barkentijnen, kofschepen, schoeners en galjoten. In de loop van deze eeuw startten de 

scheepswerven ook met het bouwen van ijzeren schepen, die vaak voorzien werden van 
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stoommachines. Dordrecht werd in deze eeuw een steeds belangrijker havenstad voor de binnenvaart 

en de Rijnvaart. 

In de twintigste eeuw schakelden de scheepswerven steeds meer over op het bouwen van stalen 

schepen. Al snel werden veel schepen voorzien van verbrandingsmotoren, alhoewel stoommachines nog 

tot na de Tweede Wereldoorlog in gebruik bleven. Zeilen werden steeds minder gebruikt. Bekende 

scheepswerven in deze tijd waren de Scheepswerf Bijvoet, Scheepswerf Gips, Scheepswerf Spaan, 

Scheepswerf Huiskens & van Dijk en natuurlijk Scheepswerf De Biesbosch.  

Figuur 20 Het enorme aantal binnenvaartschepen op deze foto bij Rotterdam, in de jaren veertig. Vele van deze schepen zijn inmiddels 

gesloopt, de redenen waren divers, zoals beschreven is. Met de sloop van de schepen verdween ook een echte Nederlandse levenswijze. 

Inmiddels ligt Dordrecht aan het drukst bevaren gedeelte van het Nederlandse waterwegennetwerk. 

Een groot deel van de binnenvaartvloot vaart tussen Rotterdam, Antwerpen en Duitsland en deze 

schepen komen via de Merwede, de Noord, de Oude Maas en Dordtse Kil allemaal langs Dordrecht. Het 

Drierivierenpunt, waarop je vanaf De Kop van De Staart uitkijkt, is het drukste waterknooppunt van 

Europa met 150.000 passages per jaar.  
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Rivierschepen rondom Dordrecht 

Zoals te lezen is in de bijlage ‘Geschiedenis van de binnenvaart’ werd op de grote rivieren als de Rijn en 

de Maas eeuwenlang gevaren met houten schepen. Na de eeuwwisseling ontstaan nieuwe typen 

rivierschepen, die gebouwd zijn als motorschip. De vorm van deze schepen is aangepast aan de 

voortstuwing met een eigen motor. Het zijn vaak schepen met een rechte steven en een bolvormig 

achterschip, ook wel steilstevens genoemd. Sommige steilstevens zijn aanvankelijk nog als zeilschip 

gebouwd, maar de meeste zijn gebouwd als motorschip. Zij hebben een steile, rechte steven en een 

korte bolle kont. Vaak hebben deze schepen weinig zeeg. In Noord-Nederland zijn veel kleine 

steilstevens gebouwd van rond de 25 meter voor de kanalen en de smallere vaarwegen. De 

rivierschepen die in de loop van de 20e eeuw in Dordrecht werden gebouwd waren vaak groter. 

Scheepstypen die vanaf 1900, maar ook nu nog op de rivieren gezien worden zijn de spits, de kast en de 

kempenaar. Deze schepen kwamen ook bij Scheepswerf De Biesbosch voor onderhoud en reparaties. 

Deze scheepstypen waren het meest voorkomend in Nederland. In de bijlage ‘Verschillende 

scheepstypen: Spits, Kast en Kempenaar’ wordt de culturele waarde van deze schepen verder 

uitgediept. 

 

Huidige ontwikkelingen in de binnenvaart 

Volgens gegevens van Bureau Voorlichting Binnenvaart telt de Europese binnenvaartvloot op dit 

moment 21.000 schepen. Met 6.900 binnenvaartschepen heeft Nederland de grootste 

binnenvaartvloot. De droge lading schepen maken daarbinnen met bijna 4.000 de grootste groep uit. 

Daarnaast bestaat de vloot ook uit containerschepen, tankschepen, kraanschepen, duw- en sleepboten, 

duwbakken en passagiersschepen. In Nederland varen ook veel Duitse en Belgische schepen. De droge 

lading schepen vervoeren vooral los gestorte producten en stukgoed. Veel droge lading schepen zijn ook 

geschikt gemaakt voor de containervaart. Met deze vloot hebben Nederlandse ondernemingen meer 

dan de helft van het laadvermogen in handen.  

Figuur 21 Het 

aantal schepen 

in de 

Nederlandse 

actieve vloot in 

de periode 

1981-2003 

(bron: CBS) De 

trend steeds 

grotere schepen 

te bouwen is in 

de periode na 

2003 doorgezet, 

net als de 

vermindering 

van schepen 

onder, met 

name, de 600 

ton laad-

vermogen. 
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Door de afschaffing van de schippersbeurs in 1998 en de doorgaande schaalvergroting in de binnenvaart 

is er een flinke afname te zien van de kleinere binnenvaartschepen. Zo telde de Nederlandse 

binnenvaartvloot in 2004 nog 180 spitsen en 3 jaar later in 2007 nog maar 135. Ook de kempenaar laat 

een sterke afname zien: van 735 in 2004 naar 591 in 2007. Onder invloed van de sloopregeling zijn er 

veel kleine vrachtschepen gesloopt. De lage vrachtprijs en de relatief hogere personeelskosten maken 

het kleine vrachtschip moeilijker te exploiteren dan de grotere binnenvaartschepen. Een flink deel van 

de vaarwegen in Nederland, België en Frankrijk is echter niet met grotere schepen te bereiken en blijft 

dus aangewezen op de kleine binnenvaartschepen. Op sommige trajecten is op dit moment zelfs een 

tekort aan kleine schepen te zien.  

Nederland heeft ruim 5000 kilometer aan vaarwegen, waarvan 65% in de klasse kleine vaarwegen valt. 

De klasse 1 vaarwegen (1.156 kilometer) zijn bevaarbaar met een spits, de klasse 2 vaarwegen (1.251 

kilometer) met een kempenaar. Voor het behoud van de economie en werkgelegenheid langs de kleine 

vaarwegen is het van belang dat er voldoende kleinere binnenvaartschepen in de vaart blijven. Er zijn 

zelfs diverse actieplannen opgesteld om de positie van het kleine schip te verbeteren.  

Figuur 22 Dit overzicht geeft het totaal 

aantal historische schepen weer. Het 

aantal vrachtschepen wordt steeds 

minder, met name door de reeds 

genoemde schaalvergroting in de 

binnenvaart. (Bron: Stichting Mobiele 

Collectie Nederland  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

Leefwerf De Biesbosch kan ruimte bieden aan diverse kleine binnenvaartschepen, zoals de spits, de kast 

en de kempenaar. Ook een Franse motor zou zeer goed in de collectie passen (zie volgend hoofdstuk). 

Een collectie kleine binnenvaartschepen kan op diverse aspecten een grote maatschappelijke functie 

hebben. Ze laten het belang zien van: 

- de binnenvaart door de jaren heen voor Dordrecht, de regio Drechtsteden, Nederland en Europa; 

- de scheepsbouw en scheepsrestauratie door de Scheepswerf De Biesbosch; 

- het behouden van de kleine binnenvaartschepen voor de leefbaarheid, de economie en de 

werkgelegenheid langs de kleinere vaarwegen in West-Europa; 
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- het bieden van ligplaatsen aan kleine binnenvaartschepen, die herbestemd worden als woon-

werkschip in havens met een historische betekenis; 

- het behouden van een aantal kleinere binnenvaartschepen in hun oorspronkelijke vorm en 

afmetingen. 

 

Leefwerf De Biesbosch heeft met zijn concept van een mix van diverse typen en afmetingen van schepen 

voor een mix van wonen, werken en recreëren de potentie om een landelijk en mogelijk zelfs 

internationaal voorbeeldproject te worden voor de herbestemming van buiten functie geraakte havens 

en schepen. Dordrecht kan met De Leefwerf in de zuidelijke insteekhaven hét voorbeeld stellen van een 

haven die ook grotere 'kleine' binnenvaartschepen ligplaats kan bieden, zonder ze eerst in te moeten 

korten. 
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Deel III - Cultuurhistorische waarde Franse motor 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk is de cultuurhistorische waarde beschreven van de Franse motor, het type 

motorvrachtschip dat mogelijk gemaakt werd door de Marshallhulp en geassembleerd werd op 

Scheepswerf De Biesbosch.  

 

1. Ambitie: Franse motor als Centraal Schip 

In het hart van De Leefwerf komt het Centrale Schip te liggen. Daar vinden de gemeenschappelijke 

activiteiten plaats. Er wordt een multifunctionele ontvangstruimte met een kenniscentrum ingericht. 

Het schip wordt het visitekaartje van de Leefwerf en het educatiecentrum over varend erfgoed, 

duurzaam wonen en werken aan boord en urban flood management.  

Wat zou het mooi zijn als voor het Centrale Schip een schip gevonden kan worden met een speciale 

betekenis voor de Scheepswerf De Biesbosch en voor de stad Dordrecht! Het scheepstype dat daarvoor 

bij uitstek geschikt leent is de zogenoemde "Franse motor". Met de bouw van deze schepen verwierf de 

werf internationale faam en bekendheid. Van deze schepen is het grootste gedeelte inmiddels gesloopt, 

maar er zijn er nog enkele van over. Vanwege hun bijzondere geschiedenis en verbondenheid met de 

Scheepswerf De Biesbosch en hun bijdrage aan de wederopbouw van Nederland verdient de Franse 

motor het als er in elk geval nog één van bewaard blijft, daar waar deze te water werd gelaten. Stichting 

Dordtse Wateren wil samen met Stichting De Binnenvaart proberen om voor de Leefwerf een Franse 

motor te verwerven en in te richten als Centraal Schip. 

 

2. Cultuurhistorische waardebepaling van de Franse motor 

Systematiek voor waardestelling 

Om het belang van het behoud van een Franse motor voor Dordrecht en de Zuidelijke Insteekhaven te 

onderbouwen maken we voor dit scheepstype een uitgebreide cultuurhistorische waardestelling. 

Daarvoor maken we gebruik van een systematiek1 die de overheid ontwikkeld heeft voor het 

omschrijven van de cultuurhistorische waarde van mobiel erfgoed. Dit 'Waardestellend kader voor 

mobiel erfgoed' is ontleend aan de wijze waarop gebouwde monumenten worden beschreven, maar 

houdt rekening met het feit dat schepen, treinen, auto's en vliegtuigen mobiel zijn.  

 

 

                                                           
1 Het Waardestellend Kader Mobiel Erfgoed werd door het Instituut Collectie Nederland, nu  opgegaan in de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemaakt, in 

samenwerking met de Mobiele Collectie Nederland.  
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A. Betekenis Franse motor  

De Franse motor is een scheepstype waarvan er na 1945 120 gebouwd zijn als riviervrachtschip. Er zijn 

er nog enkele varend.  

De Franse motors zijn direct na de Tweede Wereldoorlog gebouwd, in het kader van de Marshallhulp, 

om de wederopbouw van Europa te ondersteunen. De segmenten, motoren en technische onderdelen 

werden in Amerika en Canada gemaakt en verscheept naar Europa op de befaamde Liberty-schepen. 

Hier werden ze geassembleerd en afgebouwd. Daarmee was het de eerste vorm van grootschalige 

seriebouw en sectiebouw van schepen in Nederland. De historische betekenis van het scheepstype 

Franse motor hangt samen met de ontwikkeling van de scheepsbouw direct na de Tweede 

Wereldoorlog, die ook grote schade aanrichtte aan de binnenvaart. Het scheepstype heeft culturele 

betekenis, omdat de Marshallhulp van Canada en Amerika de bouw van deze schepen mogelijk maakte. 

Dit droeg in belangrijke mate bij aan de wederopbouw van Nederland, Frankrijk en België. Maar het 

schip heeft ook productietechnische betekenis, omdat via de Franse motor de seriematige sectiebouw in 

de Nederlandse scheepsbouw geïntroduceerd werd.  

De actuele betekenis ligt in het presentatiepotentieel van de Franse motor en de relatie van dit 

scheepstype met de voormalige Scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht, waar het grootste deel van 

deze schepen gebouwd is. De Leefwerf kan met een Franse motor als Centraal Schip het verhaal van de 

Scheepswerf De Biesbosch en de Marshallhulp levend houden. 

Figuur 23 Het originele plan van de grote Franse motor, naar tekening van ing. Rhyniker. Duidelijk is de typerende slanke vorm te zien. 

 

Het belang van het behoud van het scheepstype Franse motor voor de collectie Nederlands varend 

erfgoed is dan ook zeer groot.  
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B. Waardebepaling 

- Herkomst 

Het scheepstype is ontworpen door de Zwitserse ontwerper ing. Rhyniker. Al voor het einde van de 

Tweede Wereldoorlog sprak de top van de Franse staatsrederij met de ontwerper en met Amerika over 

mogelijkheden om na afloop van de oorlog weer snel een nieuwe Rijnvloot op te bouwen. Direct na de 

oorlog maakten Amerika en Canada in het kader van de Marshallhulp prefab-onderdelen, die naar 

Europa getransporteerd konden worden. In Nederland en Frankrijk werden deze onderdelen 

geassembleerd tot complete schepen. Het scheepstype was decennialang beeldbepalend op de grote 

rivieren.  

De Marshallhulp was een praktische internationale afspraak, waarbij het mes aan diverse kanten sneed. 

Niet alleen de ontvangende landen, maar ook de donorlanden hadden er voordeel bij. Amerika en 

Canada konden de eigen industrie opdracht geven om halffabricaten te maken. Daarmee konden zijn 

hun eigen productie op peil houden.  

Figuur 24 De prent 'Rosie the riveter makes a toasted cheese’. De 

periode waarin vrouwen veel werkzaamheden van mannen overnamen 

wordt sterk geromantiseerd. Ook tijdens de bouw van de Franse 

motors hebben vele vrouwenhanden gewerkt aan de casco’s. Vele 

vrouwen werden echter direct na de Tweede Wereldoorlog uit de fa-

brieken gehaald om ruimte te maken voor de teruggekomen soldaten.  

Figuur 25 De prent ‘All our colors to the mast’ is ontworpen door de Nederlander Rein Dirksen en symboliseert de gedachte achter de 

Marshallhulp. Generaal George Catlett Marshall is bekend geworden met zijn European Recovery Plan, de wederopbouw-politiek, ook wel 

aangeduid als ‘het Marshallplan’. Hoewel op de achtergrond de Koude Oorlog oplaaide, wist hij zijn streven duidelijk te verwoorden: ‘Our policy 

is not against any country or doctrine, but against hunger, poverty, desperation and chaos.’ 

Veel Amerikaanse en Canadese industrieën in de metaalsector werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 

vooral door vrouwen gaande gehouden, omdat de mannen aan het front waren. Toen die na afloop van 

de oorlog weer terugkwamen wilden zij graag weer hun baantje terug. Dat vele vrouwen hierdoor hun 
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werk kwijtraakten was weer een ander chapiter. Cru is dat een aantal vrouwen toch nog konden blijven, 

omdat niet alle mannen terugkwamen van het front. De ontvangende landen profiteerden natuurlijk van 

de Marshallhulp om hun economie weer te herstellen. En ook daar hadden de donorlanden weer belang 

bij, omdat zij er daardoor weer interessante handelspartners bij kregen.  

 

 Unieke plaats in scheepsbouwgeschiedenis 

Het feit dat de Zwitserse ontwerper ing. Rhyniker de Franse motor ontwierp vanuit de gedachte dat 

deze elders in onderdelen voorbereid en op een andere locatie in elkaar gezet moest kunnen worden, 

maakt dit scheepstype uniek in de scheepsbouwgeschiedenis. Deze bouwwijze maakte het mogelijk om 

in een regio met grote oorlogsschade snel weer een vloot op te bouwen, die bouwmaterialen kon 

aanvoeren.  

Figuur 26 en 27 Op deze foto’s is duidelijk te zien dat de ‘prefab’-bouwwijze zeer praktisch was: de middengedeelten van het ruim hoefden 

enkel aan elkaar gelast te worden waarna het voorschip en het achterschip eraan gelast werd. Let op de grote voorraad voorschepen achter het 

voorschip op de helling. 

 

 Vernieuwende constructiewijze 

De constructiewijze van de Franse motors was op diverse fronten zeer vernieuwend in de scheepsbouw 

in Europa. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werden voornamelijk maatschepen gebouwd, die tot op dat 

moment nog meestal werden geklonken. De Franse motors waren de eerste schepen die in een grote 

serie werden gebouwd, die in onderdelen als secties werden aangevoerd en hier werden geassembleerd 

en die niet geklonken maar aan elkaar gelast werden. De werf moest eerst lasapparatuur aanschaffen en 

de werfarbeiders leren lassen, voordat ze deze schepen konden assembleren. Toen zij de lasvaardigheid 

goed machtig waren konden zij een Franse motor in 14 dagen assembleren; klinken had vele malen 

langer geduurd. De Franse motors introduceerden hiermee de seriebouw, de sectiebouw en de gelaste 

schepen; drie innovaties in één keer.  
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Figuur 28 Op deze schematische tekening is de vernieuwende sectiebouw te zien van de Franse motor. Alle delen werden aan elkaar gelast.  

 

 Rol van Dordrecht 

Dat juist Scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht is gekozen om de Franse motors te assembleren had 

een goede reden. Dordrecht had als zeehaven- en binnenhavenstad een strategische ligging aan het 

knooppunt van de grote rivieren naar Duitsland, België en Frankrijk. Daarmee werd Dordrecht het 

verbindingspunt tussen de vaart op de Rijn en de vaart op de Schelde. De Scheepswerf De Biesbosch lag 

dan ook op een uitgelezen positie als reparatiewerf voor rivierschepen. Niet alleen Nederlandse 

schippers en rederijen waren bekend met Dordrecht, maar ook de grotere rederijen die op de Rijn 

voeren. De Franse Rijnvloot kreeg na de Eerste Wereldoorlog behoefte aan een steunpunt aan het einde 

van de Rijn, om daar reparaties te kunnen uitvoeren en van sleepboot te kunnen wisselen. Vandaar dat 

de rechtsvoorganger van de Franse staatsrederij Compagnie Française de Navigation Rhénane (CFNR) 

van 1924 tot 1988 grootaandeelhouder was van de Scheepswerf De Biesbosch. 

Het lag dus voor de hand dat Scheepswerf De Biesbosch verkozen werd om de binnenvaart weer op de 

been te helpen. Tijdens de oorlog ging een groot deel van de Europese binnenvaartvloot verloren. Een 

deel van de beschadigde schepen kon nog gerepareerd worden, maar er was ook grote behoefte aan 

nieuwe schepen en meer capaciteit. Scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht heeft met de bouw van de 

Franse motors een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het herstel van het transport over de rivieren en 

de wederopbouw van West-Europa na de Tweede Wereldoorlog. 

In Nederland wordt dit scheepstype doorgaans Franse motor genoemd. Dat herinnert aan de 

oorspronkelijke bedoeling om met deze schepen de Franse Rijnvloot te herstellen. In Frankrijk echter 

worden ze doorgaans "Canadier" genoemd als verwijzing naar de Canadese en Amerikaanse werven 

waar de onderdelen voor deze schepen werden gemaakt. In Nederland kom je daarom ook de naam 

Marshallschip, Canadees, Amerikaan, Fransman of Fransoos tegen.  

Aanvankelijk voeren de Franse motors voor de Franse staatsrederij. Pas toen deze in de loop van de 

jaren overschakelde naar de duwvaart kwamen de Franse motors in particuliere handen. De meeste 

Franse motors werden gekocht door Nederlandse binnenschippers.  
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Figuur 29 Op de Amerikaanse helling aan het Wantij is de seriebouw goed zichtbaar. Deze wijze van bouwen was bijzonder productief. 

 

 Het scheepstype 

De Franse motor is ontworpen als een fraai gelijnd, slank en snel motorvrachtschip voor de riviervaart. 

Er zijn er 120 van gebouwd, grotendeels op Scheepswerf De Biesbosch, in twee lengtes:  

De kleine Franse motor had een lengte van 63,31 meter met een breedte van 7,05 meter en kon 720 ton 

lading vervoeren. Hiervan zijn er 25 gebouwd, alle op Scheepswerf De Biesbosch. 

De grote Franse motor was 73,50 meter lang bij een breedte van 8,16 meter en kon ruim 900 ton lading 

meenemen. Hiervan zijn er 95 gebouwd, waarvan 35 op Scheepswerf De Biesbosch. De overige zijn op 

drie Franse werven gebouwd in Cherbourg, Le Havre en Straatsburg. 

De vorm van de Franse motor is zeer herkenbaar. De fraaie lijnen en het slanke voor- en achterschip 

kenmerken een snel rivierschip. De hoog oplopende kop heeft een licht waaiervormig boeisel en hangt 

enigszins over. Het schip heeft een scherpe kont. Vooral de grote Franse motor had een zeer lage den. 

Daardoor konden deze schepen desnoods ook met een hele rij naast elkaar als drijvers voor een 

noodbrug dienen; geen vreemde gedachte zo kort na de oorlog. De luiken waren sterk genoeg om 

daarbovenop ook een deklading mee te kunnen nemen.  
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De Franse motors waren fraai gelijnde schepen. De schippers waren doorgaans trots op hun schip en 

zorgden ervoor dat deze goed in de verf stonden. Gekscherend werden ze wel "het 'jacht' van de 

kapitein" genoemd. De esthetische kwaliteit van deze schepen is doorgaans hoog. 

Het interieur van de schipperswoning was voor Europese naoorlogse begrippen zeer modern en 

compleet. De woningen waren voorzien van elektrische centrale verwarming (weliswaar op 110 Volt!) 

en hadden een badkamer met douche en ligbad. Ook de keuken met een olie-gestookt fornuis en een 

koelkast was voor die tijd zeer luxueus. 

 

- Representatiewaarde 

De Franse motors nemen als scheepstype op diverse aspecten een sleutelrol in binnen de Nederlandse 

naoorlogse scheepsbouw.  

Als prototype heeft de Franse motor grote ijkwaarde door hun voorbeeldwerking voor de seriematige 

sectiebouw. Deze scheepsbouwwijze heeft op vele scheepswerven navolging gekregen. 

De Franse motor heeft schakelwaarde met betrekking tot de economische ontwikkeling na de Tweede 

Wereldoorlog, die leidde tot de behoefte aan een snelle en rationele scheepsbouwwijze. Seriebouw, 

sectiebouw en lassen in plaats van klinken waren de grote technische vernieuwingen die dit scheepstype 

introduceerde. De Franse motor was bovendien een voorbeeld van een moderne vormgeving en een 

luxe interieur.  

De Franse motor heeft symboolwaarde als Marshallschip dat een belangrijke rol speelde bij het herstel 

van de binnenvaart en de wederopbouw van Frankrijk, België en Nederland. Maar de symboolwaarde is 

uniek voor de stad Dordrecht en de Stadswerven, waar het grootste deel van deze schepen werd 

geassembleerd en te water gelaten. Daarmee heeft de Franse motor een grote bijdrage geleverd aan 

het naoorlogse economische herstel van Dordrecht en de regio Drechtsteden.  

 

- Zeldzaamheid 

Voor de Tweede Wereldoorlog werden nagenoeg alle schepen in opdracht van de schipper door de 

scheepswerf gebouwd, als maatschip. Daardoor verschilden deze schepen altijd van elkaar, ook al 

werden ze wel gebouwd volgens de kenmerken van een bepaald scheepstype, zoals een tjalk of een 

klipper. Pas na de Tweede Wereldoorlog begon de seriebouw en de sectiebouw, waartoe de Franse 

motor een flinke aanzet gaf. Ook al zijn er destijds 120 van gebouwd en voldeden deze schepen goed, 

toch zijn er als gevolg van de verdergaande schaalvergroting in de binnenvaart en de overgang naar de 

duwvaart nog maar enkele van over.  

 

- Staat van het schip: gaafheid en herkenbaarheid 

De Franse motors zijn als scheepstype heel herkenbaar, door hun scherpe kop en kont, lage den en hoge 

roef. Ook de originele 480 pk sterke zes cilinder direct omkeerbare Enterprise dieselmotoren waarmee 
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de Franse motors waren uitgerust waren herkenbaar. Ze gaven een kenmerkend geluid, waaraan je de 

schepen al op afstand kon herkennen. De schippers waren trots op hun schepen en onderhielden ze in 

de regel goed.  

Rond 1970 verkocht de Franse staatsrederij de Franse motors; de meeste werden verkocht aan 

Nederlandse schippers. Veelal verhoogden zij de den, om zodoende meer lading mee te kunnen nemen. 

Slechts weinige zijn nu nog in de vaart, waarvan een enkeling nog steeds met de originele Enterprise 

motor.  

 

- Presentatiewaarde 

De Franse motor is een scheepstype dat zeer goed in staat is om diverse verhalen over de geschiedenis 

van het varend erfgoed in Nederland en in Dordrecht in het bijzonder te illustreren: 

De Franse motors hadden een belangrijke maatschappelijke functie. Zij hebben bijgedragen aan een 

zeer belangrijke sociale en economische ontwikkeling: het herstel van de binnenvaartvloot en de 

wederopbouw van West-Europa na de Tweede Wereldoorlog. Ook op cultureel en technisch niveau 

lieten zij zien dat intercontinentale hulp kon helpen bij het herstel na een oorlogssituatie. 

Figuur 30 De Franse motor Delacroix voor onderhoud in de Zuidelijke Insteekhaven. Duidelijk zijn de inmiddels gesloopte kranen te zien. 

De Scheepswerf De Biesbosch speelde met de bouw van de Franse motors een belangrijke rol bij het 

herstel van de binnenvaart over de grote rivieren en de wederopbouw van het naoorlogse Nederland. 

De Franse motors hebben Dordrecht als havenstad 'op de kaart gezet'. 
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De presentatiewaarde van de Franse motor is het grootst in zijn oorspronkelijke context: het 

rivierenlandschap rondom Dordrecht en de Zuidelijke Insteekhaven, waar een groot deel van deze 

schepen ooit bij Scheepswerf De Biesbosch te water ging.  

De zo gewenste aanwezigheid van een Franse motor als Centraal Schip van Leefwerf De Biesbosch zal de 

presentatiewaarde van zowel het scheepstype als het gebied rondom de voormalige Scheepswerf De 

Biesbosch sterk vergroten.  

 

- Ensemblewaarde 

De Franse motors waren, in twee maten, bij de bouw identiek. Dat kwam doordat alle samenstellende 

delen in Canada en Amerika werden gemaakt, tot en met het achterschip met de roef en de kant-en-

klare schipperswoning erop aan toe. Het geheel van de samenstellende delen van deze schepen is, voor 

zover dat in de loop van de tijd niet te zeer is veranderd, dan ook zeer herkenbaar. 

 

- Documentatie 

Over de Franse motor als scheepstype is gelukkig veel documentatie bewaard gebleven. In 2010 

realiseerde de Vereniging de Binnenvaart in het Binnenvaartmuseumschip René Siegfried in Dordrecht 

een tentoonstelling over de Franse motor. De medewerkers van het Binnenvaartmuseum bewaren een 

grote hoeveelheid documenten, foto's en gebruiksvoorwerpen van de Franse motors, met als topstuk 

een scheepsmodel van de Franse motor Leoville. Het tijdschrift Binnenvaart publiceerde in 2010 diverse 

artikelen over de Franse motor.  

 

- Kennis 

Zowel het varen met als de instandhouding van een Franse motor vraagt specialistische kennis en 

vaardigheden. Het varen met een direct omkeerbare motor als de Enterprise is anders dan de meeste 

schippers van nu gewend zijn. Die varen in de regel met een hoofdmotor met een keerkoppeling, vaak 

aangevuld met een boegschroef. Maar er zijn nog schippers die ermee kunnen varen! Daarnaast hebben 

diverse schippers die met een Enterprise of een andere direct omkeerbare motor hebben gevaren, hun 

ervaringen op papier gezet. Voor het onderhoud aan de Enterprise zijn handboeken in het Engels en 

Frans opgesteld, maar daarnaast is praktijkervaring erg nuttig. Het wekt geen verbazing dat Wim de 

Koff, de man met de meeste ervaring met deze motoren en die de 'Enterprisedokter' werd genoemd, 

lange tijd bij Scheepswerf De Biesbosch werkte. Ook zijn kennis en aantekeningen zijn onbetaalbaar. 

Gelukkig is hij een goede bekende van het Binnenvaartmuseum in de René Siegfried.  
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C. Het behoud van de cultuurhistorische waarde 

 

 Franse motor 

Als het lukt om voor Leefwerf De Biesbosch een Franse motor te verwerven als Centraal Schip is het van 

belang om voor de instandhouding van het schip een goed instandhoudingsplan op de stellen. Dit plan is 

erop gericht om de cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk te behouden en te beschermen. Het 

Handvest van Barcelona (The Barcelona Charter), dat door de European Maritime Heritage is ontwikkeld 

als leidraad voor de conservering en restauratie van historische schepen die in bedrijf blijven, kan 

daarbij behulpzaam zijn.  

  

 Grotere binnenvaartschepen 

Leefwerf De Biesbosch betekent bovendien een unieke gelegenheid om de herinnering aan dit grotere 

type binnenvaartschip levend te houden. En dat wordt inmiddels urgent. Want ook al heeft het 

particulier initiatief veel varend erfgoed weten te behouden als charterschip, woonschip of 

recreatieschip, bijna nergens in Nederland is er gelegenheid om grotere historische schepen te 

behouden.  

Figuur 31 Momenteel is de ingekorte Maria Z de enige Franse motor die een nieuwe bestemming heeft gekregen. Vanwege beperkingen in de 

maximale lengte (35 meter) voor een ligplaatsvergunning in Amsterdam, is het schip meer dan gehalveerd in lengte.  
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Nu zijn veel historische binnenhavens eenvoudigweg te klein voor grote schepen, maar ook havensteden 

met grotere havens hanteren vaak lengtebeperkingen voor woonschepen. Helaas raken langere schepen 

door deze regels geregeld in meer of mindere mate misvormd, doordat eigenaren ze moeten laten 

inkorten. Dat komt de cultuurhistorische waarde en de beeldkwaliteit doorgaans bepaald niet ten 

goede.  

In de Zuidelijke Insteekhaven, waar tientallen Franse motors afgebouwd zijn, is ruimte genoeg voor 

schepen van deze lengte. En bovendien maken juist grotere schepen het multifunctionele gebruik als 

woon-, werk- en ontvangstruimte mogelijk. Leefwerf De Biesbosch kan met een Franse motor als 

Centraal Schip een belangrijke voorbeeldrol vervullen voor andere havensteden.  

 

Conclusie  

Cultuurhistorische waarde Franse motor 

De cultuurhistorische waarde van de Franse motor is zonder meer hoog te noemen. De volgende 

overwegingen spelen bij deze waardestelling een rol: 

De Franse motor heeft hoge cultuurhistorische waarde, omdat het op verschillende aspecten een 

bijzondere uitdrukking was van een: 

- culturele ontwikkeling: de intercontinentale Marshallhulp bij het herstel van oorlogsschade; 

- sociaaleconomische ontwikkeling: het herstel van de binnenvaart droeg sterk bij aan de wederopbouw 

van West-Europa na de Tweede Wereldoorlog. 

- De Franse motor is van groot belang geweest voor het herstel van de binnenvaartvloot en de 

scheepsbouw in Nederland, Frankrijk en België. Daarmee was de Franse motor een belangrijk 

scheepstype dat bijdroeg aan de internationale betekenis van Dordrecht en Scheepswerf De Biesbosch. 

- De Franse motor introduceerde de grootschalige seriebouw en sectiebouw in de scheepsbouwsector. 

Daarbij gaf de Franse motor een flinke impuls aan de overgang van het klinken naar het lassen in de 

scheepsbouw.  

- De innovatieve waarde van de Franse motor lag deels aan de productiewijze (seriebouw en 

sectiebouw) en deels aan de luxe inrichting van het interieur.  

- De Franse motor heeft bijzondere herinneringswaarde vanwege de belangrijke rol bij de wederopbouw 

van Nederland, Frankrijk en België, de binnenvaartvloot en het economisch herstel van Dordrecht en de 

Scheepswerf De Biesbosch. Zeer bijzondere herinneringswaarde zou de aanwezigheid van een Franse 

motor hebben wanneer deze een ligplaats zou kunnen krijgen in de Zuidelijke Insteekhaven, waar 

tientallen Franse motoren afgebouwd zijn.  
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Hoofdstuk 4 - Economische spin Leefwerf De Biesbosch 

 

Inleiding 

De invulling van de Zuidelijke Insteekhaven met een mix van diverse binnenvaartschepen en jachten 

draagt bij aan de cultuurhistorische waarde van de locatie van de gerenommeerde Scheepswerf De 

Biesbosch. In dit hoofdstuk bekijken we of het concept van Leefwerf De Biesbosch ook bij kan dragen 

aan de economische waarde van het ontwikkelgebied "De Stadswerven". 

 

Bestemmingsplan "De Stadswerven" 2005 

In het bestemmingsplan "De Stadswerven" uit 2005 is voorzien dat De Kop van De Staart herontwikkeld 

wordt als nieuwe stedelijke woon-werklocatie met als naam De Stadswerven. De planontwikkeling voor 

dit gebied kwam op gang na de sluiting in 2000 van Scheepswerf De Biesbosch. Zowel de gemeente 

Dordrecht als de regio Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland zagen de mogelijkheden van 

herontwikkeling van De Staart, waarbij vooral de ligging nabij de historische binnenstad en het 

Drierivierenpunt belangrijke pluspunten zijn. De overheden hebben deze mogelijkheden in verschillende 

beleidsdocumenten toegelicht.  

De gemeente Dordrecht heeft een voorkeursrecht gevestigd op het gebied, een structuurplan 

vastgesteld en stedenbouwkundige verkenningen gedaan. Op basis daarvan zijn uitgangspunten voor de 

planvorming geformuleerd. Ook heeft de gemeente een groot deel van de gronden en de havens 

aangekocht. Vervolgens zijn een milieueffect rapportage en een veiligheidseffect rapportage opgesteld. 

De uitkomsten van deze rapportages en de uitgangspunten van het stedenbouwkundige plan zijn 

verwerkt in het bestemmingsplan "De Stadswerven", dat dient als juridisch-planologisch toetsingskader 

voor de ruimtelijke herontwikkeling van het gebied.  

 

De Stadswerven als ontwikkelgebied 

De Stadswerven zijn nu in ontwikkeling als woonlocatie. De Stadswerven liggen weliswaar in buitendijks 

gebied, maar wel vlakbij de binnenstad van Dordrecht en met uitzicht op het historische waterfront van 

Dordrecht en op het drierivierenpunt. De verbinding van De Staart met de binnenstad van Dordrecht 

over het Wantij wordt al gevormd door de Prins Hendrikbrug, aan de Merwedestraat, nabij De 

Biesboschhal, maar er wordt nog een brug aangelegd voor langzaam verkeer die De Kop van De Staart 

moet verbinden met het Noorderhoofd en de Riedijkshaven. Culturele en maatschappelijke faciliteiten 

zijn op dit moment de Ark van Noach, de kunstexposities/artist in residence die DordtYart faciliteert in 

De Biesboschhal, het Binnenvaartmuseum in de duwboot René Siegfried en de daarvoor gespannen 

LASH-bak, de Terra Nova als ontmoetingsschip van de behoudsorganisatie Het Historisch 

Bedrijfsvaartuig, het botenhuis van de Reddingsbrigade en KNRM, het kunstenaarscollectief Kunstrand, 

De Loods van Trivium Lindenhof, het haventje en terrein van Stadsbeheer Constructies en tenslotte op 

de punt van Stadswerven het Observatorium Warten am Fluss. 
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Wil de Stadswerven zich kunnen meten met bruisende stadswijken, zoals deze op verschillende plaatsen 

op de wereld hebben ontwikkeld in oude havengebieden, dan moet de maritiem-industriële historie van 

het gebied in voldoende mate zichtbaar en tastbaar blijven. Wordt het verleden uitgewist en vervangen 

door nieuwbouw, dan ontstaat het risico van vervlakking en kan de aantrekkingskracht van het gebied 

door simpelheid verloren gaan. Inspirerende voorbeelden van nieuwe stukken stad in oude industriële 

havengebieden zijn bijvoorbeeld het Oostelijk Havengebied in Amsterdam, de Oude Haven in 

Rotterdam, Speicherstadt in Hamburg, Parkhaven in Utrecht, het Liberty Dock in San Francisco en het 

Eilandje in Antwerpen. 

Figuur 32 Parkhaven Utrecht. De projectontwikkelaar heeft bij herontwikkeling van dit gebied een extra investering in de haven gedaan. Deze 

investering werd terugverdiend met de meerwaarde van het vastgoed, vanwege haar ligging aan een levendige stadshaven. 

 

Extra veiligheid bij hoge waterstanden 

De nieuwe woonwijk 'Stadswerven' op het Eiland van Dordrecht ligt buitendijks en is dus gevoelig voor 

wateroverlast bij zeer hoge waterstanden. De wijk wordt daarom tevens gebouwd als waterkering, 

zodat er geen dijken omheen gebouwd hoeven te worden. De gemeente Dordrecht heeft met de 

toekomstige bewoners gesproken over de risico's op wateroverlast. Eén van de mogelijkheden is dat 

mensen die laag wonen tijdelijk op bezoek gaan bij mensen die hoog wonen - wat met instemming werd 

begroet door Deltacommissaris Wim Kuijken. Een andere mogelijkheid is dat de schepen in Leefwerf De 

Biesbosch mensen tijdelijk opvangen en eventueel zelfs kunnen evacueren. De Leefwerf zou een 

opvangcapaciteit hebben van zo’n 2000 personen. Daarmee draagt De Leefwerf bij aan de door de 
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gemeente en het Deltaprogramma gewenste meerlaagsveiligheid. Dat betekent dat niet alleen gewerkt 

wordt aan het voorkomen van en beschermen tegen overstromingen, maar ook aan het beperken van 

de gevolgen van een mogelijke overstroming. Schepen kunnen daar uit de aard der zaak een belangrijke 

rol in vervullen - zoals zij overigens al vele malen in de geschiedenis hebben bewezen.  

Het Deltaprogramma is een nationaal programma om de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening in 

Nederland op orde te houden. In het Deltaprogramma werken Rijksoverheid, provincies, gemeenten en 

waterschappen, maatschappelijke organisatie, bedrijfsleven en kennisinstituten samen. De Leefwerf laat 

zien dat ook burgers hun bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het Deltaprogramma, 

waarbinnen Dordrecht is aangewezen als pilotgemeente, en het Urban Flood Management.  

 

Meerwaarde behoud en gebruik van varend erfgoed  

Er zijn tien goede redenen om varend erfgoed de ruimte te geven in ontwikkelgebieden. 

1. Nederland - Waterland  

Van oudsher wordt Nederland gekenmerkt door water. Niet alleen door brede rivieren, maar ook door 

duizenden kanalen en sloten, meren en zeeën, die eeuwenlang de verbindingen vormden tussen 

dorpen, steden en landen in heel de wereld. Ook nu nog zijn onze vaardigheden op het gebied van 

scheepsbouw, waterbouw en watermanagement wereldwijd vermaard.  

2. Nederlands cultuurlandschap  

De polders en dijken, de kanalen en grachten, de pakhuizen en historische schepen, de vissersdorpen en 

havensteden, het zijn de elementen die horen bij Nederland als Waterland. Nu maken onze waterwegen 

en havensteden ons land aantrekkelijk voor waterrecreatie en -toerisme.  

3. Nederland handels- en transportland  

Water was eeuwenlang onze belangrijkste transportroute. Het vervoer van goederen, mensen en dieren 

ging voornamelijk over water. Ook nu nog gaat een aanzienlijk deel van het goederenvervoer over 

water. En nu leveren ook de pleziervaart, de historische schepen en de chartervloot een aanzienlijke 

economische opbrengst.  

4. Stadshavens kenmerken vissersdorpen en havensteden  

Nederlandse dorpen en steden ontstonden veelal op een kruispunt van vaarwegen. De havens en 

vaarwegen kenmerken de structuur van deze dorpen en steden en maken vaak deel uit van beschermde 

stads- en dorpsgezichten. Ook nu nog versterken historische schepen in deze havens het karakter van 

vissersdorpen en havensteden.  

5. Stadshavens zijn economische motor  

Levendige stadshavens vormen een aantrekkelijke plek voor bezoekers en recreanten en zijn gewilde 

vestigingslocaties voor horeca, winkels en creatieve, ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven. 

Stadshavens zorgen voor een waardestijging van het omringende vastgoed.  
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6. Nederland scheepsbouwland  

Voor elke vaarweg en elk soort transport ontwikkelde Nederland in de loop der eeuwen specifieke 

scheepstypen. Er zijn vele tientallen typen schepen en vele ondersoorten ontstaan. Doordat 

particulieren deze schepen wisten te behouden als charter-, woon- en recreatieschip heeft Nederland 

nu een unieke vloot van varend erfgoed die behoort tot de grootste en meest diverse ter wereld. Deze 

vloot bestaat nu nog uit zo'n 6000 schepen, waarvan er bijna 3000 zijn opgenomen in het Nationaal 

Register Varende Monumenten.  

7. Havens en schepen zijn beeldbepalend  

In Nederlandse havens wemelde het vroeger van de schepen, mensen en bedrijvigheid. Ook nu nog 

kunnen de maritieme ensembles van vaarwater, havens, pakhuizen en historische schepen het 'verhaal' 

vertellen van de groei en bloei van ons land en onze steden. Er zijn nu zo'n 30 museum- of historische 

havens ontwikkeld in Nederland.  

8. Water is herontdekt  

In de twintigste eeuw raakten veel vaarwegen hun transportfunctie kwijt. Steden keerden hun ruggen 

naar het water. In de eenentwintigste eeuw groeit de aandacht en waardering voor ecologie, 

duurzaamheid en waterbeheer weer. Waterrecreatie en wonen aan het water worden weer geliefd.  

9. Waardering voor water in de stad  

In de twintigste eeuw werden vaarwegen nog gedempt of afgedamd. Inmiddels onderkennen 

gemeenten dat water, stadshavens en historische schepen bijdragen aan de beeldkwaliteit en 

aantrekkelijke plekken zijn om te wonen, werken en recreëren.  

10. Aantrekkelijkheid cultureel erfgoed 

De unieke vloot aan varend erfgoed wil bijdragen aan aantrekkelijke havens, vaarwegen en maritieme 

evenementen. De publieke waardering voor stadshavens en maritieme evenementen geeft aan dat de 

samenleving het varend erfgoed als beschermwaardig cultuurbezit beschouwt. 

 

Economische waarde varend erfgoed 

Nederland heeft binnen zijn grenzen de grootste en meest diverse vloot historische schepen ter wereld. 

Met een omvang van zo'n 6.000 schepen en boten staat deze vloot, mede door zijn cultuurhistorische 

en economische waarde, nationaal en internationaal in zeer hoog aanzien. Tientallen 

behoudsorganisaties en duizenden vrijwilligers zetten zich in voor het behoud en gebruik van deze 

schepen en boten. Denk daarbij aan stoom- en motorsleepboten, klippers, tjalken, bedrijfsvaartuigen, 

zeilwherry’s, reddingboten, kotters, akker-schuiten, rond- en platbodemjachten, hoogaarzen, botters, 

bakdekkers, zalmschouwen en scherpe jachten. Maar denk ook aan motorvrachtschepen als luxe 

motors, spitsen, kasten, Franse motors en kempenaars.  

Het Nederlandse varend erfgoed heeft grote cultuurhistorische waarde. Het verwijst naar de typische 

kenmerken van Nederland als Waterland met zijn vele rivieren, meren, kanalen en grachten. Daardoor 
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heeft Nederland zich kunnen profileren als handels- en transportland. Nederland staat dan ook nog 

steeds internationaal in aanzien vanwege zijn expertise op het gebied van scheepsbouw en 

watermanagement.  

Deze kenmerken zijn al eeuwenlang de economische motoren van Nederland en hebben in hoge mate 

het Nederlands cultuurlandschap bepaald. Maritieme ensembles van vaarwegen, havens, pakhuizen en 

historische schepen vertellen het ‘verhaal’ van de groei en bloei van ons land en onze steden. Ook al 

raakten in de tweede helft van de 20e eeuw veel vaarwegen hun transportfunctie kwijt en keerden vele 

havensteden hun rug tijdelijk naar het water, toch zorgden de sociaal-culturele pioniers weer voor een 

omslag. De pleitbezorgers van het varend erfgoed zorgden ervoor dat wonen en werken aan het water 

en waterrecreatie weer geliefd werden. Veel gemeenten gingen onderkennen dat vaarwater en 

stadshavens met historische schepen bijdragen aan de beeldkwaliteit en aantrekkelijke plekken zijn om 

te wonen, te werken en te recreëren.  

Figuur 33 Oude Haven Rotterdam. Stichting Erfgoedhavens Rotterdam beheert Europa’s grootste Museumhaven met particuliere schepen, 

verdeeld over totaal zeven havens in de gemeente Rotterdam. De havens in de Rotterdamse Stadsdriehoek zijn het bekendst.  

Vaarwegen en historische stadshavens worden op meer plekken weer opengesteld. Intussen zijn in 

Nederland zo’n 30 museum- of historische havens ontwikkeld. Door de gestegen beeldkwaliteit en 

nautische evenementen met historische schepen leiden deze stadshavens tot waardestijging van het 

omringende vastgoed. De aanwezigheid van historische en museumhavens blijkt te leiden tot een 
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waardestijging van omringende woningen en gebouwen die kan oplopen tot 20% van hun 

oorspronkelijke waarde. Dat is een belangrijke reden voor gemeenten om dergelijke havens te 

ontwikkelen.  

Over de toegevoegde waarde van water en cultureel erfgoed op de woningprijs bestaat veel buitenlands 

en maar weinig Nederlands onderzoek. Naast de kwaliteit en de grootte van de woning speelt ook de 

kwaliteit van de woonomgeving en de nabijheid van voorzieningen een rol bij de woningprijs. Ook al 

komen de onderzoeken naar het effect van de omgevingskenmerken uit op verschillende percentages, 

ze concluderen allemaal dat de aanwezigheid van groen, water en cultureel erfgoed positief 

gewaardeerd wordt en duidelijk meetbaar is in de prijs die mensen bereid zijn te betalen voor hun 

woning. De aanwezigheid van water heeft een waarde-stijgend effect van 5-10%, de aanwezigheid van 

cultureel erfgoed en monumenten tot wel 25%. Leefwerf De Biesbosch biedt zowel groen, als water, als 

cultureel erfgoed; het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de aanwezigheid van Leefwerf De Biesbosch 

toegevoegde waarde heeft voor het gebied Stadswerven en zal leiden tot een waardestijging van de 

nabije woningen.  

Hogere huizenprijzen hebben ook een hogere OZB-waarde tot gevolg en dus meer inkomen voor de 

gemeente. Uiteraard verhoogt de aanwezigheid van groen, water en cultureel erfgoed ook de 

toeristische waarde en de inkomens in de recreatiesector. 

Leefwerf De Biesbosch wordt een pilot voor duurzaam wonen en werken op het water. Dit biedt 

scholieren, studenten, werkzoekenden en andere geïnteresseerden de gelegenheid om hiermee 

ervaring op te doen en ervan te leren. De kennis die zij opdoen op de Leefwerf draagt bij aan hun 

kansen op werk, bijvoorbeeld in de maritieme sector. De maritieme sector is nog altijd een van de 

grootste werkgevers in Dordrecht en de regio Drechtsteden, bijvoorbeeld in de baggerindustrie, de 

scheepsbouw en -reparatie, de binnenvaart en de maritieme toelevering. De sector biedt graag werk 

aan goed gekwalificeerde mensen, maar kan die maar moeizaam vinden. De Leefwerf wil bruikbare 

leerervaringen bieden en daarom neemt de Stichting Dordtse Wateren dan ook deel in de Projectgroep 

Maritiem.  

 

Marktvraag naar Leefwerf De Biesbosch 

Is er vraag naar Leefwerf De Biesbosch door mensen die op zoek zijn naar plekken waar zij hun 

creativiteit en inventiviteit kunnen inzetten? Ook al bestaan er al allerlei  broedplaatsen, toch blijkt dat 

nieuwe locaties steeds opnieuw creatieve en inventieve mensen aantrekken. Inmiddels voeren veel 

gemeenten beleid op het gebied van broedplaatsen en is er onderzoek gedaan naar randvoorwaarden 

en opbrengsten. Op allerlei plaatsen in binnen- en buitenland is gebleken dat 'broedplaatsen' - plekken 

waar creatieve en inventieve mensen samenkomen en elkaar stimuleren en inspireren in leven, werken 

en recreëren - meerwaarde hebben. Clustering van creatieve mensen leidt niet alleen tot economische 

meerwaarde, maar vergroot ook de aantrekkelijkheid van het gebied rondom de broedplaats. Dit draagt 

bij aan een positief imago van de wijk en de stad. Zowel creatieve productie als creatieve consumptie 

gedijen bij stedelijke dynamiek.  

Naast de economische en promotionele meerwaarde heeft Leefwerf De Biesbosch ook een meerwaarde 

als ontmoetings- en netwerkplaats en biedt het een podiumfunctie en laboratoriumfunctie. De 
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meerwaarde van Leefwerf De Biesbosch wordt vergroot doordat het niet alleen een plek wordt om te 

werken, maar ook om te wonen, te leren, te spelen en te recreëren. Het biedt starters, die nu vaak 

moeite hebben om financiering te krijgen voor een woning, de mogelijkheid om te wonen en werken op 

een buiten gebruik geraakt binnenvaartschip, dat zij zelf kunnen verbouwen. 

Het gebied Stadswerven ondervindt een moeizame start, mede door de financiële crisis, die tot 

stagnatie in de bouw en verkoop van woningen heeft geleid. Daarnaast heeft het gebied nu een weinig 

aantrekkelijke en desolate uitstraling, mede doordat de gemeente de meeste bouwwerken die met de 

industriële bedrijvigheid te maken hadden inmiddels heeft gesloopt. Van de Scheepswerf De Biesbosch 

resten echter nog de kraanbaan, één hellingbaan, de machinefabriek en de twee insteekhavens. De 

machinefabriek heeft inmiddels een nieuwe culturele functie gekregen. De herbestemming van de 

Zuidelijke Insteekhaven door Leefwerf De Biesbosch kan ertoe bijdragen dat het gebied minder desolaat 

en unheimisch overkomt en meer aantrekkingskracht krijgt als woon-, werk- en leefgebied. 

 

Conclusie economische waarde Leefwerf De Biesbosch 

Het concept van Leefwerf De Biesbosch in de Zuidelijke Insteekhaven voorziet in een mix van historische 

binnenvaartschepen met voorzieningen voor wonen, werken, leren, spelen en recreëren, waarbij 

voldoende ruimte voorzien is voor sloepen en jachten. De Leefwerf zorgt voor economische waarde 

door bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Stadswerven en door sociale, culturele, educatieve en 

maatschappelijke activiteiten te bieden. De Leefwerf maakt de historische gelaagdheid van het gebied 

zichtbaar en tastbaar en versterkt het maritiem industriële ensemble van de onderdelen die dit gebied 

kleuren als het terrein van de gerenommeerde voormalige Scheepswerf De Biesbosch. Leefwerf De 

Biesbosch geeft, als ensemble van haven, schepen, kraanbaan en machinehal, het maritiem industriële 

gebied zijn ziel terug.  
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Hoofdstuk 5 - Regionale functie Leefwerf De Biesbosch 

 

Inleiding 

Leefwerf De Biesbosch vertegenwoordigt een belangrijke cultuurhistorische waarde en kan eveneens 

een economische meerwaarde bieden aan het ontwikkelgebied Stadswerven. Maar mogelijk kan de 

Leefwerf meer betekenen. In het kader van de 'Erfgoedlijn Waterdriehoek' kan de Leefwerf wellicht ook 

een regionale functie vervullen door De Staart recreatief en toeristisch aantrekkelijker te maken dan 

alleen met een woonlocatie haalbaar is. In dit hoofdstuk wordt deze mogelijkheid tegen het licht 

gehouden, tegen de achtergrond van de beleidsmatige aanknopingspunten op rijks-, provinciaal en 

regionaal niveau. 

 

Rijksbeleid 

Wet ruimtelijke ordening 

De Wet ruimtelijke ordening uit 2008 regelt de juridische mogelijkheden van het Rijk. Structuurvisies 

geven de hoofdlijnen van het nationale ruimtelijk beleid aan en zijn juridisch geborgd door middel van 

een rijksinpassingsplan. Ook kan het Rijk regels stellen in een algemene maatregel van bestuur (amvb) 

en aanwijzingen opleggen. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft de 

rijksbelangen weer die doorwerken in gemeentelijke bestemmingsplannen. 

 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte uit 2012 streeft het Rijk naar een concurrerend, 

bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Daartoe stelt het rijk de volgende drie doelen: 

1) Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijke 

economische structuur; 

2) Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 

3) Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Daarnaast benoemt het Rijk dertien nationale belangen, waar het Rijk verantwoordelijk voor is. Het 

betreft: 

1) een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio's met een 

concentratie van topsectoren; 
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2) Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energietransitie; 

3) Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen; 

4) Efficiënt gebruik van de ondergrond; 

5) Een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste 

stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen; 

6) Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem; 

7) Het in stand houden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het 

functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen; 

8) Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en 

externe veiligheidsrisico's; 

9) Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening, en kaders voor 

klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling; 

10) Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke 

kwaliteiten; 

11) Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en 

faunasoorten; 

12) Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 

13) Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele 

besluiten. 

 

Beleidsvisie Erfgoed en ruimte 

In de beleidsvisie “Kiezen voor Karakter, Visie Erfgoed en ruimte’ uit 2011 schetst het kabinet haar visie 

op het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De beleidsvisie is 

complementair aan de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 

Het Rijk heeft aangegeven welke cultuurhistorische gebieden en opgaven voor het Rijk van 

(inter)nationaal belang zijn en waar het Rijk voor zichzelf een rol ziet. De vijf in de visie geschetste 

prioriteiten zijn: 

1. Werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten. 

2. Eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren. 

3. Herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: focus op groei en krimp. 

4. Levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie, ecologie. 

5. Wederopbouw: tonen van een tijdperk. 



 

57 

 

Omgevingswet en Erfgoedwet in ontwikkeling  

Het Rijk werkt aan een samenvoeging en vereenvoudiging van verschillende wetten die betrekking 

hebben op ruimte en erfgoed. Daartoe zijn de Omgevingswet en de Erfgoedwet in voorbereiding. Deze 

zullen naar verwachting in 2018 respectievelijk in 2016 in werking treden. Daarin zullen ook de huidige 

Wet ruimtelijke ordening en de Monumentenwet worden opgenomen.  

 

Provinciaal en regionaal beleid 

Provinciale structuurvisie Visie op Zuid-Holland 

De provinciale structuurvisie Visie op Zuid-Holland uit 2010 schetst de provincie als een intensief 

gebruikt gebied met een strategische ligging op het natuurlijke kruispunt van internationale 

verbindingen. De lage ligging van Zuid-Holland en de ligging aan zee hebben invloed op de 

mogelijkheden om het gebied te benutten. Het gevarieerde landschap van delta, kust, rivieren en 

veenweiden in directe nabijheid van steden vormt een uniek decor. De kern van de Visie op Zuid-

Holland is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en diversiteit binnen Zuid-Holland. Dit wil de 

provincie bereiken door met een samenhangend stedelijk netwerk en groenstructuur. Goede 

bereikbaarheid, een divers aanbod van woon- en werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met ruimte 

voor water, landbouw en natuur, zijn daarin kenmerkende kwaliteiten. 

 

Beleidsvisie Cultureel erfgoed 2013-2016 Erfenis, erfgoed en erfgoud 

In de Beleidsvisie Cultureel erfgoed 'Erfenis, erfgoed en erfgoud' uit 2013 legt de provincie Zuid-Holland 

haar visie en plannen vast voor het cultureel erfgoed. De provincie stelt daarin dat erfgoed een immens 

kapitaal vormt voor bewoners, recreanten, bedrijfsleven en toeristen. De provincie heeft veel aandacht 

voor de grotere monumentale complexen en structuren op het raakvlak van landschap, natuur en water. 

Voor het draagvlak voor erfgoed is het van belang dat bewoners en bezoekers er ook kunnen komen en 

ervan kunnen genieten.  

 

Figuur 34 De doelstelling 

van de Beleidsvisie 

Cultureel erfgoed ‘Erfenis, 

erfgoed, erfgoud’ is het 

integraal beschermen van 

het culturele erfgoed 

binnen de erfgoedlijnen, 

door het erfgoed te 

benutten 

(herbestemmen) en te 

beleefbaar te maken voor 

publiek. 
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Daarom werkt de provincie samen met andere partijen aan het beschermen, ontwikkelen en benutten 

van erfgoedcomplexen en erfgoedstructuren. Daartoe heeft de provincie zeven erfgoedlijnen 

ontwikkeld. Een erfgoedlijn is een geografische structuur die verschillende monumenten met één 

gemeenschappelijk historisch verhaal verbindt tot één lijn op de kaart. Erfgoedlijnen zijn ensembles van 

erfgoed, landschap en water, die kwaliteit verschaffen aan de ruimte en beschikken over groot 

recreatief en toeristisch potentieel.  

Ze vertellen een kenmerkend verhaal uit de geschiedenis van Holland. De beleidsvisie is verder 

uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Erfgoedlijnen. De zeven erfgoedlijnen zijn: 

Landgoederenzone 

Atlantikwal 

Limes 

Oude Hollandse Waterlinie 

Goeree-Overvlakkee 

De Trekvaarten 

Waterdriehoek 

Het gebied Stadswerven op De Staart valt in de erfgoedlijn Waterdriehoek. De Waterdriehoek wordt 

gevormd door Werelderfgoed Kinderdijk, het Nationaal Park de Biesbosch en de Drechtsteden met de 

historische stad Dordrecht als middelpunt.  

 

Erfgoedlijn Waterdriehoek 

De Waterdriehoek vertelt het verhaal van het water, mensen en machines in Zuid-Holland. Het 

verbindende element zijn de grote rivieren en het verhaal is dat van het water. De Waterdriehoek 

bestaat uit de volgende elementen: de dijken en de rivieren Oude Maas, Merwede en Noord en hun 

oevers, historische waterstaatsobjecten zoals molens en gemalen, buitendijkse elementen als 

griendheuvels en griendketen, eendenkooien en watergebonden industriële objecten als 

scheepswerven. In de Waterdriehoek liggen veel kansen om het gebied toegankelijker, aantrekkelijker 

en bekender te maken.  

Leefwerf De Biesbosch sluit naadloos aan op de doelstelling van de erfgoedlijn Waterdriehoek en draagt 

sterk bij aan het verhaal van het water. Vanaf de Leefwerf is het Eiland van Dordrecht en het 

drierivierenpunt goed te zien en via het Wantij is de Biesbosch in de buurt. Ook het Werelderfgoed 

Kinderdijk, een uniek staaltje geschiedkundig watermanagement, is te bezoeken. Maar vooral maakt de 

Leefwerf de bijzondere kennis die Nederland bezit op het gebied van scheepsbouw en scheepvaart 

voelbaar en tastbaar. 

De Leefwerf maakt de mentale verbinding voelbaar door de verhalen van het water te laten zien en 

beleven: de gevolgen van overstromingen en inpolderingen, van molens en gemalen, van 

scheepsbouwers en baggeraars en van vervoer over water als motor van maatschappelijke ontwikkeling. 
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Figuur 35 Erfgoedlijn Waterdriehoek kenmerkt zich door de Zuid-Hollandse Stromen en het leven met en strijd tegen het water. 

 

Dordrecht en het Deltaprogramma  

De overheid heeft het Deltaprogramma opgesteld om Nederland nu en in de toekomst te beschermen 

tegen hoogwater en het risico op overstromingen, terwijl tegelijkertijd voldoende zoetwater 

beschikbaar blijft. De verschillende overheden werken in het Deltaprogramma met andere organisaties 

samen om deze omvangrijke opgave aan te pakken.  

Eén van deze partijen is het Waterschap Hollandse Delta. Deze controleert of de dijken op de Zuid-

Hollandse eilanden, waaronder die van het Eiland van Dordrecht, nog voldoende veilig zijn en neemt zo 

nodig maatregelen. Het Waterschap is bezig de dijken langs het Wantij, de Zeedijk, de Buitendijk en de 

Wieldrechtse Zeedijk te versterken.  

In het kader van het Deltaprogramma werkt de gemeente Dordrecht met andere partijen samen aan 

Stedelijk hoogwaterbeheer, ook wel Urban Flood Management genoemd. In de buitendijks gelegen 

nieuwe wijk Stadswerven is Stedelijk hoogwaterbeheer toegepast en wordt hoogwaterbestendig 

ontwikkelen en bouwen toegepast. De Stadswerven is nu een voorbeeldproject voor het 

Deltaprogramma, het Nationaal Waterplan en het buitendijks veiligheidsbeleid van de provincie Zuid-

Holland.  
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Binnen het Deltaprogramma zijn ook volop kansen voor erfgoed, zoals Leefwerf De Biesbosch. 

Nederland drijft op waterwerken. Deze vroegere technische ingrepen, zoals dijken en molens, zijn nu 

erfgoed geworden. Ook de relicten van scheepsbouw en scheepvaart beschouwen we nu als cultureel 

erfgoed. Daarmee voegen we nieuwe lagen aan de geschiedenis toe. De ruimtelijke kwaliteit en 

identiteit van ons landschap wordt in hoge mate bepaald door het afleesbaar houden van de 

ontstaansgeschiedenis. Daarom is het van belang om de cultuurhistorische waarden van het gebied van 

De Staart en Scheepswerf De Biesbosch als inspiratiebron te gebruiken. Dat is precies de drijfveer van 

Leefwerf De Biesbosch.  

 

Structuurvisie Dordrecht 2040 - Stad in de Delta 

In 2013 heeft de gemeenteraad van Dordrecht de Structuurvisie Stad in de Delta vastgesteld. De 

gemeente erkent daarin dat de maatschappelijke ontwikkeling structureel anders wordt dan we tot nu 

toe gewend zijn. De economische groei stagneert, fossiele brandstoffen zijn eindig en de wereld 

globaliseert. Ook de rol van de overheid daarmee verandert daarmee. De gemeente legt meer nadruk 

op het verhogen van de bestaande kwaliteit van de stad en legt het accent meer op weerbaarheid en 

initiatieven van de eigen inwoners.  

Veel elementen uit de Structuurvisie hebben ook betrekking op Leefwerf De Biesbosch, afgezien nog van 

het feit dat het plan voor de Leefwerf een burgerinitiatief is van eigen inwoners. Leefwerf De Biesbosch 

draagt aan al deze elementen op een positieve manier bij: 

- Dordrecht als Stad in de Delta biedt ruimte aan vervoer, economische activiteiten, recreatie en 

bijzondere woonmogelijkheden; de Leefwerf verbindt deze kwaliteiten. 

- Dordrecht moet de waterveiligheid waarborgen, zeker in het buitendijkse gebied waar ook de 

Stadswerven in liggen. De Leefwerf draagt op een innovatieve en zelfredzame manier bij als vluchthaven 

en evacuatiemogelijkheid in geval van overstroming. 

- De mogelijkheden voor watersport en waterrecreatie zijn nog niet uitgeput. De Leefwerf biedt nieuwe 

recreatieve waarde en maakt creatief gebruik van de ligging aan het water. 

- Water is een kwaliteit in het woon- en leefmilieu. De Leefwerf draagt bij aan een bijzonder leefmilieu 

dat de identiteit van Dordrecht als waterstad versterkt. De Leefwerf daagt mensen uit om de blik weer 

op de rivieren te richten.  

- De ontwikkeling van Stadswerven gaat zeer langzaam. De Leefwerf benut de kwaliteiten van het 

voorheen maritiem industriële gebied optimaal en draagt daarmee bij aan de unieke kwaliteiten en 

aantrekkingskracht van het gebied.  

- De economische crisis biedt ruimte voor nieuwe economie. De Leefwerf draagt hieraan bij door 

verduurzaming, innovatie, kennisopbouw en kennisdeling. 

- Energietransitie is nodig omdat er een einde komt aan fossiele brandstoffen. De Leefwerf speelt hierop 

in door energiezuinig te bouwen en duurzame installaties voor energieopwekking toe te passen.  
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- Dordrecht is aantrekkelijk als levendige historische havenstad. De Leefwerf wijst erop dat ook in 

uitbreidingsgebieden het maritiem industriële erfgoed met zorg moet worden ingepast, zodat een 

bijzonder leefmilieu kan ontstaan.  

- Dordrecht ontwikkelt zich als sociale stad. De Leefwerf is een initiatief van betrokken burgers, met 

aandacht voor solidariteit, maatschappelijke participatie en gedeelde verantwoordelijkheid. 

- Dordrecht wil gebruik maken van zijn strategische ligging in de regio Drechtsteden, in regionaal, 

provinciaal, nationaal en internationaal verband. De Leefwerf draagt bij aan de speerpunten: centrum 

van innovatie en toegepaste kennis en bedrijvigheid op het gebied van waterbouw en ecologie én als 

trekpleister voor (water)toeristen en cultuur(historische) beleving. 

- Dordrecht ondersteunt als activerende gemeente de zelfredzaamheid van haar inwoners. De Leefwerf 

speelt daarop in door verantwoordelijkheid te nemen voor duurzaamheid, educatie en waterveiligheid.  

 

Dordrecht als havenstad 

De strategische ligging van Dordrecht op een belangrijk knooppunt van vaarwegen maakt ook nu nog 

dat Dordrecht een zeehaven en binnenvaarthaven van betekenis is voor de maritieme industrie en voor 

de recreatie. Dordrecht biedt ruimte aan de museumhaven Dordrecht in de Wolwevershaven in de 

historische binnenstad. Tevens is de prijswinnende wijk ‘Plantij’ aan het Vlij gerealiseerd. 

Figuur 36 Op dit kaartje is de grote hoeveelheid knooppunten en 

sluizen te zien waarmee de waterwegen een unieke infrastructuur 

bieden met het achterland. De binnenvaartschepen kunnen met dit 

netwerk van waterwegen en waterwerken zeer ver doordringen in het 

binnenland. 

Figuur 37 De staande mastroute is een begrip in watersportland 

Dordrecht ligt zeer strategisch gelegen en vele watersporters maken 

gebruik van de jachthaven om te overnachten of een bezoek te 

brengen aan de historische binnenstad tijdens hun tocht.  
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Dordrecht heeft diverse jachthavens, waaronder de Koninklijke Dordrechtse Roei & Zeilvereniging, de 

Watersportvereniging Maartensgat, de Watersportvereniging Wijnhaven, de watersportverenigingen in 

de Vlijhaven en jachthaven de Graaff en Westergoot. Tevens is er een uitgebreid netwerk aan Waterbus 

verbindingen met de regio. 

Dordrecht ligt aan de Staande Mastroute die noord-zuid of zuid-noord door West-Nederland loopt. De 

Staande Mastroute verbindt het Markermeer met de Zeeuwse wateren en is bedoeld voor schepen met 

een vaste mast die meer dan 6 meter boven water steekt.  

 

Conclusie 

Concluderend kan gesteld worden dat Leefwerf De Biesbosch goed aansluit bij het overheidsbeleid van 

het rijk, de provincie Zuid-Holland, de regio Drechtsteden en de gemeente Dordrecht. De Leefwerf 

draagt bij aan het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. De Leefwerf zorgt voor behoud en versterking van de unieke 

cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van De Staart, Dordrecht en de regio Drechtsteden. De 

Leefwerf draagt bij aan de eigenheid en veiligheid van het gebied, versterkt de herbestemming van de 

gebiedsopgave van de Stadswerven en is een goed voorbeeld van een levend landschap, waarbij er 

synergie is tussen erfgoed, economie en ecologie. Kortom, Leefwerf De Biesbosch geeft op een 

vernieuwende wijze invulling aan het maritieme karakter van de Drechtsteden door een drijvend 

stadsdeel te vormen waar gewoond, gewerkt, gerecreëerd, geleerd en gespeeld wordt.  
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Hoofdstuk 6 Bouwkundig rapport herbestemming Zuidelijke 
Insteekhaven 

 
 

Notitie Herbestemming Zuidelijke Insteekhaven - Dordrecht 
 

Bestemmingsplan (omgevingsvergunning voor de activiteit ‘’planologisch strijdig gebruik’’) 

Ter plaatse is het bestemmingsplan ‘’De Stadswerven’’ van de gemeente Dordrecht vigerend. Voor de 
locatie geldt de bestemming ‘’Waterstaatsdoeleinden’’ met de nadere aanduiding ‘’bebouwing 
toegestaan’’. De plankaart is in de Bijlagen te vinden, evenals de voorschriften. 

Figuur 38 Uitsnede plankaart 

 
De in de informatiebladen genoemde gebruiksfuncties zijn met het bestemmingsplan strijdig. Om te 
kunnen bepalen welke procedure gevoerd dient te worden, dient er meer duidelijkheid te zijn over 
welke functie op welke locatie precies zal worden ingepast en hoeveel vierkante meter de afzonderlijke 
functies zullen beslaan. 

Figuur  39 Bouwtekening ‘Leefwerf De Biesbosch’, inclusief de waterwoningen en de Biesboschhal. Bouwtekening van DAR Bouwadvies.  
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Met het opstellen van dit bestemmingsplan is kennelijk rekening gehouden met een aantal 
herbestemmings-ontwikkelingen binnen het plangebied: artikel 10.4 geeft het College van B&W 
namelijk de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen voor gebouwen die onder andere een woonfunctie 
of een horecafunctie hebben. De door de ontwikkelaar voorgestelde functies lijken allemaal mogelijk 
gemaakt te kunnen worden aan de hand van deze vrijstellingsbepaling. Een belangrijke voorwaarde 
daarbij is dat het gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen niet meer bedraagt dan 2.000 m2. Indien 
deze ‘’binnenplanse vrijstelling’’ kan worden toegepast dan bedraagt de doorlooptijd circa 14 weken (8 
weken formele behandeltijd + mogelijkheid voor gemeente om deze met 6 weken te verlengen). 

Figuur 40 3D-bouwtekening ‘Leefwerf De Biesbosch’, vanaf de monding van de Zuidelijke Insteekhaven. Bouwtekening van DAR Bouwadvies.  

 
Indien er een zogenoemd ‘’projectbesluit’’ (omgevingsvergunning strijdig gebruik) zal moeten 
worden genomen of indien er een nieuw (herzien) bestemmingsplan zal moeten worden gemaakt, dan 
moet worden uitgegaan van een doorlooptijd van respectievelijk 6 maanden tot 9 maanden. De keuze 
tussen die twee ligt primair bij de gemeente, maar veelal verdient de eerstgenoemde om financiële 
redenen de voorkeur. Een nieuw bestemmingsplan of een herziening van een bestaand plan maken is 
vrij kostbaar en duurt ook langer dan een projectbesluit. 
Omdat uit alles blijkt dat er verschillende functies in het plangebied zullen worden ingepast, verdient 
het nadrukkelijke aanbeveling om in een vroeg stadium een zogenoemd vlekkenplan te maken. Maak 
voor het plangebied duidelijk waar welke functie (wonen, onderwijs, horeca, bed&breakfast, 
kunstexposities) zal worden ingepast en probeer dit tevens te voorzien van een indicatie van de 
oppervlakten. Zodoende kan vrij vroeg met de gemeente gesproken worden over welke procedure 
gevoerd moet worden. Dit gespreksonderwerp kan wellicht gecombineerd worden met het volgende 
onderwerp:  

Figuur 41 3D-bouwtekening ‘Leefwerf De Biesbosch’, vanaf de Maasstraatzijde en de noordwesthoek. Bouwtekening van DAR Bouwadvies.  
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Bouwen (omgevingsvergunning voor de activiteit ‘’bouwen’’, c.q. bouwvergunning) 

Voor de woonschepen wordt een ligplaatsvergunning vergund door de gemeente vanuit de ‘nadere 
regels historische schepen Zuidelijke Insteekhaven’. Deze regels zijn analoog de ‘nadere regels 
historische schepen Wolwevershaven’ om de uniformiteit met betrekking tot het ligplaatsbeleid in de 
gemeente te garanderen.  
Voor het afmeren van de dekschuiten en/of pontons zal er wel een omgevingsvergunning “bouwen” 
moeten worden aangevraagd. Het onderscheid hierbij is dat dekschuiten en/of pontons net als 
woonarken niet in beschikken over een eigen voortstuwing. Daarom staat er in het ligplaatsbeleid dat 
enkel varende schepen vergund kunnen worden, maar woonarken geen ligplaatsvergunning kunnen 
krijgen. 
 
Een andere opmerking wordt nog geplaatst over de bouwleges. Normaliter rekenen gemeenten een 
bepaald percentage van de bouwkosten als leges. Omdat de dekschuiten en/of pontons zelf niet 
gebouwd hoeven te worden, dient ook aan de voorkant duidelijkheid verkregen te worden over welk 
deel de gemeente leges zal heffen. 

Figuur 42 3D-bouwtekening ‘Leefwerf De Biesbosch’, van centraal park met dekschuiten en de steiger. Bouwtekening van DAR Bouwadvies.  

 
Bij het restaureren en realiseren van een steiger of bij het plaatsen van meerpalen is ook al snel sprake 
van een vergunningplichtige activiteit ‘’bouwen’’. In zijn algemeenheid kan verder gesteld worden dat 
het Hoogheemraadschap, net als de gemeente, in de vroegste fase betrokken moet worden aangezien 
vrijwel activiteiten op en nabij het water worden verricht. Het Hoogheemraadschap is in veel gevallen 
het bevoegd gezag voor watervergunningen en andersoortige toestemming inzake het water. 
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Figuur 43 3D-bouwtekening ‘Leefwerf De Biesbosch’, vanaf de kade voor de Biesboschhal (oostzijde). Bouwtekening van DAR Bouwadvies.  

 

Andere vergunningen en toestemmingen 

Omdat in deze fase niet alle specifieke activiteiten nog geheel duidelijk zullen zijn, wordt voor dit 
moment volstaan met een meer algemeen overzicht van de mogelijk benodigde vergunningen en/of 
toestemmingen (aangevuld van de bovengenoemde twee belangrijkste activiteiten). Let er daarbij op 
dat een aanvraag omgevingsvergunning voor de ene activiteit, in het geval van onlosmakelijkheid, 
gecombineerd moet worden met de aanvraag voor een andere activiteit. Daar geldt dat de meest 
uitgebreide procedure voor beide van toepassing zal zijn 

Figuur 44 Tabel van de eventueel benodigde vergunningen voor project Leefwerf De Biesbosch  
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Figuur 45 Tabel met elementenraming restauratie en realisatie Zuidelijke Insteekhaven ten behoeve van Leefwerf De Biesbosch. 
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Figuur 46 Kaart voorgestelde indeling Zuidelijke Insteekhaven 
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Hoofdstuk 7 - Natuurwaardenonderzoek 

 

Inleiding 

In opdracht van Stichting Dordtse Wateren heeft Ecoresult een natuurtoets beschermde soorten en 

natuurgebieden uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het plangebied genaamd Leefwerf De 

Biesbosch gelegen in de nieuwe wijk Stadswerven aan de rivier het Wantij in Dordrecht. De aanleiding 

van de natuurtoets is het geplande opknappen van de voormalige haven van scheepswerf De Biesbosch 

tot woon-werk plek op het water. De realisatie hiervan alsook het nieuwe gebruik kan schadelijke 

effecten hebben op beschermde soorten en gebieden. Wet- en regelgeving voor flora, fauna en 

natuurgebieden kan hierdoor worden overtreden. Deze natuurtoets zoomt in op de (mogelijke) 

schadelijke effecten door de genoemde activiteit en op welke wijze gehandeld kan worden. 

De Zuidelijke Insteekhaven zal worden opgeknapt tot woon-werk plek op het water. Hiervoor zullen 

bestaande steigers die niet behouden kunnen worden, worden gesloopt en vervangen door nieuwe 

steigers. Er zullen enkele aantakkingen van de steigers in het water naar de kant worden gemaakt. 

Verder zal er op de oostelijke oever deels bestrating worden aangelegd/vervangen om de 

toegankelijkheid te garanderen. Verder worden er dekschuiten de haven in gesleept om te dienen als 

tuinen. 

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van het natuurwaardenonderzoek weergegeven. Het gehele 

natuurwaardenonderzoek is digitaal als bijlage bijgevoegd. 

 

Beschermde soorten 

Het plangebied Leefwerf de Biesbosch kent een (potentiële) functie voor de tabel 2 vissoorten paling, 

kleine modderkruiper en rivierdonderpad. Het is echter mogelijk mitigerende maatregelen te nemen 

waardoor schadelijke effecten zijn te voorkomen. Het werk dient te worden uitgevoerd op basis van een 

goedgekeurde gedragscode, bijvoorbeeld die van de gemeente Dordrecht (Gedragscode ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting van de gemeente Dordrecht en de gemeente Zwijndrecht, 2010). In deze 

gedragscode staan maatregelen die van toepassing zijn op de in het plangebied voorkomende soorten. 

Voor de in het plangebied geplande activiteiten gaat het om: 

 

•      Het werken in de oeverzone van het water buiten de periode 1 maart t/m 31 juli 

(voortplantingsperiode). 

•  Beroering van het water waar gewerkt gaat worden voordat er materiaal in het water wordt 

aangebracht (stortstenen, meerpalen etc.). Dit alles onder begeleiding van een deskundig ecoloog. 

 

In of nabij het plangebied zijn voortplantingsplaatsen van algemene vogels en vogels waarvan het nest 

niet jaarrond beschermd is (categorie 5 soorten) te verwachten. Het is mogelijk mitigerende 
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maatregelen te nemen, waardoor schadelijke effecten niet optreden. Voor vogels dient de volgende 

mitigerende maatregel uitgevoerd te worden: 

•    Door buiten het broedseizoen in het plangebied te werken. Werken tijdens het broedseizoen 

(grofweg de periode 15 maart – 1 september) is mogelijk zolang er geen schadelijke effecten op een 

broedgeval optreden. 

 

Op voorhand zijn (significant) negatieve effecten op andere soortgroepen/soorten, waaronder net 

buiten het plangebied voorkomende soorten en (potentieel) voorkomende soorten (o.a. bever, ruige 

dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis en watervleermuis) uit te sluiten. Met het nemen van 

bovengenoemde maatregelen wordt de Flora- en faunawet niet overtreden waardoor er geen 

ontheffing nodig is van de Flora- en faunawet. 

 

Er is een kleine kans op de aanwezigheid van soorten die niet in tabellen van de Flora- en faunawet 

worden benoemd. Ook zijn er (potentiële) verblijfplaatsen in en rondom het plangebied aanwezig van 

soorten die vallen onder het beschermingsregime van tabel I van de Flora- en faunawet (zoals konijn, 

mol, egel). Door de kleine trefkans zijn extra mitigerende maatregelen niet nodig. Artikel 2 ‘Zorgplicht’ 

van de Flora- en faunawet blijft wel van kracht. 

 

Beschermde gebieden 

 Het plangebied ligt niet in, door de Natuurbeschermingswet, beschermde gebieden. Het dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebied Biesbosch is gelegen ten oosten van het plangebied op een hemelsbrede afstand 

van 3,85 km. Het plangebied is niet begrensd als Ecologische Hoofdstructuur. Wel grenst het plangebied 

aan het Wantij wat begrensd is als 'waternatuurgebied'. Het is uit te sluiten dat de activiteiten leiden tot 

(significant) negatieve effecten op Natura 2000-gebied Biesbosch en op de wezenlijke kenmerken en 

waarden van de EHS. Door uitvoering van de activiteiten zal de Natuurbeschermingswet niet worden 

overtreden. Er is dan ook geen vergunning vanuit de Natuurbeschermingswet nodig. 

 

Aanbevelingen 

De aan de zuidkant van het plangebied gelegen groene landtong heeft als groene oase in de 

Stadswerven een functie voor meerdere diersoorten. Zo maakte de ijsvogel er gebruik van, gebruikt de 

bever het om te foerageren en komen er meerdere vogelsoorten tot broeden. Het wordt daarom 

aanbevolen om te proberen dit in stand te houden, mede ook omdat het bijdraagt aan de groene 

beleving en leefbaarheid van de toekomstige haven. Verder wordt geadviseerd om tijdens de 

werkzaamheden eventuele verlichting van het werkterrein van zonsondergang tot zonsopkomst uit te 

zetten zodat verstoring op de natuur tot het minimum wordt beperkt. Indien er besloten wordt 

verlichting in het plangebied te voeren verdient het de aanbeveling om geen rondstralend licht te 

gebruiken maar gerichte lichtarmaturen. 
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Hoofdstuk 8 Ligplaatsbeleid historische schepen Zuidelijke 
Insteekhaven 

 
  

Inleiding 
 
Stichting Dordtse Wateren is voornemens in nauwe samenwerking met de gemeente Dordrecht in de 
Zuidelijke Insteekhaven ligplaats te bieden aan oude bedrijfsvaartuigen. De Stichting wil daarmee 
bijdragen aan de instandhouding van dit typerende varend erfgoed voor het nageslacht. Dit is belangrijk 
vanwege de waarde die de aanwezigheid van een aantal historisch representatieve binnenschepen in 
deze haven heeft voor de aantrekkelijkheid en levendigheid van het gebied Stadswerven, van de stad 
Dordrecht en van haar maritieme historie. De exploitant en beheerder van de Zuidelijke Insteekhaven 
krijgt een termijn voor vijf opeenvolgende jaren krijgen. Aan het einde van deze periode zal gewogen 
worden of de exploitant en beheerder aan de vereisten van de exploitatie-overeenkomst heeft voldaan. 
Indien dit het geval is zal de exploitatie en het beheer van de Zuidelijke Insteekhaven stilzwijgend met 
eenzelfde periode worden verlengd. In de door de gemeente op te stellen exploitatie-overeenkomst 
zullen deze vereisten verder worden uitgewerkt. 
Het ligplaatsbeleid voor de Zuidelijke Insteekhaven is tevens inzetbaar voor gedeelten van de Wantij, 
Riedijkshaven en Kalkhaven. Indien noodzakelijk kunnen enkele schepen vanuit de Zuidelijke 
Insteekhaven naar deze havens overgeplaatst worden, indien de Zuidelijke Insteekhaven een andere 
maatschappelijke invulling krijgt. Op deze wijze vervalt de ligplaatsvergunning niet, en daarmee de 
financierbaarheid van het schip, maar wordt gebruikgemaakt van de flexibiliteit die een schip in zich 
bergt om op verschillende plaatsen af te kunnen meren. Het ligplaatsbeleid dat hier gepresenteerd 
wordt is analoog het ligplaatsbeleid ‘Nadere regels historische schepen Wolwevershaven’, zodat de 
uniformiteit van het ligplaatsbeleid in de gemeente Dordrecht gewaarborgd blijft. Aanpassingen zijn 
enkel gedaan op het gebied van de vereisten omtrent de duurzame installaties, het type schip en de 
afmetingen daarvan en de intrekkingsgronden, die verscherpt zijn met maximaal drie waarschuwingen. 
 

 
Artikel 1 Inleiding  

De Havenbeheerverordening is de grondslag voor de nadere regels die betrekking hebben op de 
aanvullende bepalingen omtrent het innemen van ligplaatsen van historische binnenschepen in de 
Zuidelijke Insteekhaven, Wantij, Riedijkshaven en Kalkhaven.  
 
 

Artikel 2 Doelstelling  
De gemeente Dordrecht wil ligplaats bieden aan een aantal oude bedrijfsvaartuigen in de Zuidelijke 
Insteekhaven als bijdrage aan de instandhouding van een cultuurhistorisch erfgoed voor het nageslacht 
en vanwege de waarde die de aanwezigheid van een aantal historisch representatieve binnenschepen in 
deze haven heeft voor de aantrekkelijkheid en levendigheid in de stad.  
Een nadere uitwerking van deze doelstelling is de aanwezigheid van bedrijvigheid en dynamiek in de 
haven. Het verrichten van installatie-, restauratie- en onderhoudswerkzaamheden, het verhalen van en 
het regelmatig varen met de historische schepen draagt bij aan de waarde van de aanwezigheid van de 
schepen voor de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad. De Zuidelijke Insteekhaven zal als 
levendige, maar geen duurzaam overlast veroorzakende haven het maritieme centrum vormen van de 
nieuwe wijk Stadswerven, waarin tevens voldoende ruimte is voor jachten van omwonenden. 
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Het duurzaam uitrusten van de historische schepen, zodat deze een zo klein mogelijke voetprint hebben 
en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren is tevens speerpunt van gemeente en beheerder. Bij het 
realiseren van het installatie- en restauratieplan ziet beheerder er tevens op toe dat dit zoveel mogelijk 
maatschappelijk verantwoord gebeurt. In het kader van ‘Urban Flood Management’ kunnen de schepen 
dienen als vluchtlocatie of reddingsschip bij extreem hoge waterstanden. 
In de Zuidelijke Insteekhaven zal een centraal en voor publiek toegankelijk schip komen van het 
scheepstype ‘Franse motor’. Dit scheepstype is op de voormalige Scheepswerf De Biesbosch afgebouwd 
in het kader van de Marshallhulp aan Frankrijk en vertegenwoordigt hiermee een belangrijk onderdeel 
van de geschiedenis van de Stadswerven en Dordrecht als innoverend maritiem centrum voor de 
binnenvaart. 
 

 
Artikel 3 Toepassingsgebied  

Het toepassingsgebied van de Zuidelijke Insteekhaven beslaat de Zuidelijke Insteekhaven, de zijde aan 
de Maasstraat, inclusief de kade aan de zijde van de Biesboschhal, zoals in de bijgevoegde kaart 
behorende bij hoofdstuk 7, figuur 21 is aangegeven. Er wordt ruimte geboden aan circa 10 schepen, een 
en ander afhankelijk van de afmetingen van de schepen. Daarnaast is in de noordwesthoek ruimte voor 
circa 20 jachten van de toekomstige bewoners van de Stadswerven gereserveerd. Beheerder zal tevens 
deze ruimte exploiteren en beheren. 
Het toepassingsgebied langs het Wantij betreft de kade ten zuiden van de Biesboschhal, voor de Rene 
Siegfried en de daarvoor gespannen LASH-bak. In de Riedijkshaven betreft toepassingsgebied de gehele 
haven, exclusief de ruimte die gereserveerd wordt voor fiets-cruises, watersport, rederij Muller en/of de 
zeeverkenners. In de Kalkhaven betreft de zijde aan de Achterhakkers.  
 
 

Artikel 4 Vergunningenstelsel  
In afwijking van de Havenbeheerverordening wordt in de Zuidelijke Insteekhaven, het Wantij, de 
Riedijkshaven en de Kalkhaven in hoofdzaak een zaaksgebonden vergunning verleend, die zich tevens 
kenmerkt door persoonsgebonden elementen.  
Het doel van dit vergunningstelsel is het waarborgen van de doelstellingen van de nadere regels. Immers 
bij een zuiver persoonsgebonden vergunning kan dit betekenen dat de eigenaar van een schip in de 
Zuidelijke Insteekhaven, het Wantij, de Riedijkshaven of de Kalkhaven zijn of haar schip verkoopt en een 
nieuw schip koopt dat niet voldoet aan de cultuurhistorische vereisten. Deze situatie is ongewenst.  
Bij een zuiver zaaksgebonden vergunning is het risico dat de bewoners van een schip hun woning kwijt 
raken bij de aankoop van een nieuw schip, omdat de ligplaatsvergunning dan over zou gaan op de koper 
van hun oude schip. Ook deze situatie is ongewenst.  
Om onbedoelde en ongewenste effecten te voorkomen wordt in de Zuidelijke Insteekhaven derhalve 
gekozen voor een gecombineerde ligplaatsvergunning. Er kan door een verkopende schipper derhalve 
geen enkele garantie worden gegeven dat een nieuwe bewoner van het schip recht heeft op een 
ligplaats in de Zuidelijke Insteekhaven, het Wantij, de Riedijkshaven of de Kalkhaven. Een huidige 
bewoner heeft, vanwege het persoonsgebonden element, bij verkoop van zijn of haar schip en bij 
aankoop van een nieuw historisch schip voorrang boven de koper van zijn of haar oude schip en boven 
gegadigden op de plaatsingslijst als bedoeld in artikel 11. Het nieuwe schip van de bewoners dient 
uiteraard wel minimaal te voldoen aan de eisen, die daarin in de nadere regels worden gesteld.  
Een toelatingscriterium voor nieuwe aanvragen is bewoning en het hebben van bedrijfsactiviteiten aan 
boord om de levendigheid en sociale interactie tussen schepen en wal te garanderen. Het streven is om 
creatief innoverend ondernemerschap aan boord van de schepen te stimuleren. 
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De ligplaatsvergunning die wordt verkregen biedt overigens geen recht op een vaste locatie in de 
Zuidelijke Insteekhaven. Doordat de schepen regelmatig uitvaren, kan het voorkomen dat na terugkeer 
de vorige ingenomen ligplaats inmiddels bezet is, zodat elders op de beschikbare plaatsen in de 
Zuidelijke Insteekhaven kan worden aangemeerd.  
 

 
Artikel 5 Toelatingscriteria Zuidelijke Insteekhaven, Wantij, Riedijkshaven en Kalkhaven.  

Om als aanvrager in aanmerking te kunnen komen voor een ligplaatsvergunning met een schip in de 
Zuidelijke Insteekhaven, gelden de volgende toelatingscriteria:  
a. bouwjaar: om de cultuurhistorische waarde van het schip als varend erfgoed te waarborgen geldt dat 
bij aanvraag van de ligplaatsvergunning het schip minstens 50 jaar oud dient te zijn. 
b. scheepstype: het schip moet een bedrijfsvaartuig van de binnenvaart zijn, dat dienst heeft gedaan als 
vrachtschip; nader gedefinieerd betreft het onder andere de scheepstypen Spits, Kast en Kempenaar. 
Voor Wantij, Riedijkshaven en Kalkhaven geldt dat ook andere typen schepen, waarvoor geen plaats is in 
de Wolwevershaven of Zuidelijke Insteekhaven, in aanmerking kunnen komen voor een 
ligplaatsvergunning. 
c. verdeling: uitgangspunt is een verdeling van twee-derde motorvrachtschepen korter zijn dan 50 meter 
en een derde langer dan 50 meter. 
d. afmetingen: het vaartuig moet langer zijn dan 37 meter maar korter dan 74 meter. Lengte, breedte, 
diepgang en waterverplaatsing van het schip passen bij de reeds aanwezige schepen en de beschikbaar 
gekomen ligplaats, mede gelet op de veiligheid in de haven en het verhalen van schepen in verband met 
vertrekkende schepen. Voor Wantij, Riedijkshaven en Kalkhaven geldt een minimale afmeting van het 
schip van 20 meter en een maximale lengte van 74 meter. 
e. bewoning: indien bij de toelating van een schip in de Zuidelijke Insteekhaven blijkt dat  
het schip niet zal worden bewoond, wordt de ligplaatsvergunning niet verleend. Onverminderd de 
daartoe geldende wet- en regelgeving zijn, naast bewoning, geen overlast veroorzakende 
bedrijfsactiviteiten aan boord van het schip toegestaan; het vigerende bestemmingsplan De 
Stadswerven is leidend en het BARIM-besluit geeft uitsluitsel bij het afwegen wat gepaste activiteiten 
aan boord zijn. 
f. uitstraling en totaalbeeld: het schip dient naar het oordeel van het college van burgemeester en 
wethouders en beheerder te passen in de uitstraling en het totaalbeeld van de haven.  
 
 

Artikel 6 Aanvullende criteria  
Naast de onder artikel 5 genoemde criteria dient het schip van de aanvrager die een  
ligplaatsvergunning in de Zuidelijke Insteekhaven wenst, te voldoen aan de volgende criteria: 
a. het silhouet is gaaf en in overeenstemming met het historisch karakter van het schip. Omdat de 
schepen bewoond dienen te zijn is het derhalve toegestaan lichtluiken te maken, eveneens als ramen in 
de den. Uitgangspunt is dat een schip bewoonbaar dient te zijn en dat voldoende daglicht één van de 
voorwaarden daartoe is. Uitgangspunt is dat het silhouet (vooronder, den met luikenkap, roef met 
stuurhut) van het schip intact dient te blijven; 
b. de kleurstelling van het schip is in overeenstemming met het klassieke karakter van het schip;  
c. het schip verkeert in goede en verzorgde staat van onderhoud; De scheepseigenaren dienen een 
onderhoudsschema te respecteren. De haven dient een verzorgd uiterlijk te hebben, wat inhoudt dat de 
schepen in goede staat van onderhoud verkeren. Dit houdt in dat de ligplaatshouders de ruimte hebben 
dit periodieke onderhoud uit te voeren, binnen de regels van de Havenbeheerverordening. Indien een 
schip niet goed onderhouden wordt, geldt dat na het niet uitvoeren van onderhoud er maximaal drie 
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waarschuwingen worden gegeven, waarna, in het geval dit nog steeds niet tot resultaat heeft geleid, de 
ligplaatsvergunning voor het schip kan worden ingetrokken; 
d. Het schip bevindt zich in varende staat (behoudens reparatiewerkzaamheden) en kan zich op eigen 
motorkracht voortbewegen;  
e. de begaanbaarheid van het schip is, gelet op het langs elkaar afmeren en het recht van overpad, veilig 
en de afmeervoorzieningen zijn in dit verband in ruime mate aanwezig;  
f. er wordt een aantal malen per jaar gevaren met het schip; het schip is geen woonark;  
g. het schip is niet langer dan zes aaneengesloten maanden afwezig uit de Zuidelijke Insteekhaven, 
behoudens toestemming van het college;  
h. het schip dient aan alle veiligheidseisen te voldoen zoals gesteld in de certificering. Zij dient in 
operationele, varende conditie te verkeren. Scheepseigenaren zijn verplicht hun schip onder 
certificering te houden. Indien dit niet lukt, loopt men het risico dat de ligplaatsvergunning wordt 
ingetrokken na maximaal drie waarschuwingen. 
i. het schip dient opengesteld te worden bij extreem hoog water voor burgers in nood. In het kader van 
‘Urban Flood Management’ kunnen de schepen ingezet worden als vluchtlocatie of reddingsschip voor 
omwonende burgers. Hiermee wordt de ‘Meerlaagsveiligheid’ van Dordrecht vergroot. 
j. het schip dient uitgerust te worden met duurzame installaties ten behoeve van de eigen 
stroomvoorziening, waterzuivering en verwarming. Uitgangspunt is dat de schepen zo zelfstandig 
mogelijk zijn en een zo laag mogelijke voetprint hebben op het milieu. 
k. de aanvrager dient het eigenaarschap van het schip na inschrijving in het Kadaster aan te tonen 
voordat de ligplaatsvergunning verstrekt kan worden. 
l. het schip dient verzekerd te zijn.  
 
Voor de aanvullende criteria geldt, in tegenstelling tot de toelatingscriteria genoemd in artikel 5, dat de 
vergunning wellicht toch verleend kan worden onder de voorwaarden dat alsnog aan de aanvullende 
criteria wordt voldaan binnen een nader af te spreken redelijke en haalbare termijn. Hiertoe dient in dat 
geval een door het college van burgemeester en wethouders en beheerder goed te keuren installatie- 
en installatie- en restauratieplan te worden opgesteld.  
 
 

Artikel 7 Installatie- en instandhoudingsplan  
a. In een installatie- en instandhoudingsplan wordt (schematisch) weergegeven wanneer welke 
werkzaamheden door de aanvrager zullen worden verricht teneinde te komen tot het beeld van een 
duurzaam historisch binnenschip dat de gemeente en beheerder voorstaan. De in artikel 6 genoemde 
aanvullende criteria zijn leidend om invulling te geven aan het installatie- en instandhoudingsplan. Zaken 
van ondergeschikte betekenis zijn niet relevant voor het installatie- en instandhoudingsplan. Het is 
voorts noodzakelijk een tijdsplanning in het installatie- en instandhoudingsplan op te nemen om de 
voortgang in het proces te houden. Doel is immers om (binnen de grenzen van redelijkheid en 
billijkheid) te komen tot het bereiken van de doelstelling: een representatief historisch binnenschip met 
duurzame installaties.  
b. Jaarlijks, in januari, wordt door de aanvrager/vergunninghouder een voortgangsrapportage aan het 
college van burgemeester en wethouder en beheerder aangeboden.  
c. Het woord installatie- en instandhoudingsplan kan onbedoeld de indruk wekken dat het schip volledig 
in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht. Een schip behoeft echter niet 100% authentiek 
te zijn om aantrekkelijk te kunnen zijn. Vandaar dat onder de aanvullende criteria waaraan schepen 
moeten voldoen om in de Zuidelijke Insteekhaven een ligplaats te krijgen, staat vermeld dat het silhouet 
gaaf dient te zijn. Ingrepen zijn aanvaardbaar, indien deze naar het oordeel van het college van 
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burgemeester en wethouders en beheerder op respectvolle wijze ten aanzien van het historisch 
karakter van het schip hebben plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de wijze waarop de duurzame 
installaties worden gemonteerd. 
d. De overeen te komen tijdsplanning zal onder meer afhangen van de omvang van de werkzaamheden. 
Een planning kan om die reden soms 1 tot 3 jaar bedragen.  
e. Voordat tot vergunningverlening wordt overgegaan dient het installatie- en instandhoudingsplan 
inclusief de tijdsplanning te zijn goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders en 
beheerder.  
f. Is het plan niet overeenkomstig de aanvullende criteria, dan dient het installatie- en 
instandhoudingsplan aangepast te worden.  
g. Indien er een situatie ontstaat, waarbij alsnog geen overeenstemming wordt bereikt, dan wordt de 
ligplaatsvergunning geweigerd.  
h. Nadat het installatie- en instandhoudingsplan door het college van burgemeester en wethouders en 
beheerder is goedgekeurd, kan de vergunning worden verleend, onder de voorwaarde dat aan het 
installatie- en instandhoudingsplan binnen de tijdsplanning wordt voldaan. Uiteraard dient nadat het 
gestelde installatie- en instandhoudingsplan is gerealiseerd, ook blijvend aan de toelatingscriteria in 
artikel 5 te worden voldaan.  
i. Gelet op de doelstelling dat de gemeente met de Zuidelijke Insteekhaven weliswaar een levendige, 
maar geen luidruchtige haven voor ogen heeft, dienen ingrijpende, langdurige en dus vaak overlast 
veroorzakende werkzaamheden buiten de haven plaats te vinden. De gemeente zal zich in dergelijke 
gevallen inspannen om tijdelijk een alternatieve ligplaats te vinden waar deze werkzaamheden kunnen 
plaatsvinden.  
j. Voor de schepen die een ligplaatsvergunning hebben verkregen langs het Wantij, in de Riedijkshaven 
of in de Kalkhaven, gelden de vereisten m.b.t. de installatie van duurzame installatie niet.  
 

 
Artikel 8 Commissie  

a. Voor de beoordeling van de installatie- en instandhoudingsplannen en de daarmee samenhangende 
rapportages en werkzaamheden laat het college van burgemeester en wethouders, tezamen met 
beheerder, zich bijstaan door een commissie, die is ingesteld op grond van artikel 84 van de 
Gemeentewet.  
b. Het college van burgemeester en wethouders benoemt tezamen met beheerder de leden van de 
commissie.  
c. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de eigenaren en bewoners in de Zuidelijke 
Insteekhaven, een vertegenwoordiger namens de gemeente, een vertegenwoordiger namens beheerder 
en een onafhankelijke deskundige.  
d. De rol van de commissie is adviserend. Bij haar adviserende rol kan de commissie in zekere vrijheid de 
criteria genoemd onder artikel 5 en 6 interpreteren. De adviezen alsmede de aanvraag zijn openbaar en 
worden in elk geval z.s.m. aan de vergunninghouders bekend gemaakt.  
e. Naast de adviserende taak van de commissie inzake het installatie- en instandhoudingsplan als 
bedoeld in artikel 7, dient de commissie het college van burgemeester en wethouders tevens van advies 
inzake de toelating al bedoeld in artikel 5 en inzake de toelating naar aanleiding van de plaatsingslijst als 
bedoeld in artikel 11.  
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Artikel 9 Tijdelijke invulling ligplaatsen door gastschepen met een cultuurhistorische status  
a. Bij de aanvullende criteria in artikel 6 is aangegeven dat een aantal malen per jaar gevaren moet 
worden met het schip en dat schepen niet langer dan zes aaneengesloten maanden afwezig mogen zijn 
uit de Zuidelijke Insteekhaven, het Wantij, de Riedijkshaven of de Kalkhaven. Om de uitstraling van de 
havens te bewaken is het derhalve mogelijk dat deze open ligplaatsen tijdelijk worden ingevuld door 
vergelijkbare gastschepen.  
b. Omdat voor deze open ligplaatsen reeds betaald is door de vergunninghouders, komt het eventuele 
liggeld van de gastschepen hen toe. Ze kunnen zodoende ook tijdelijk en zonder extra kosten ruilen van 
ligplaats. Voor eventuele verrekening van het liggeld voor deze gastschepen dragen de 
vergunninghouders zelf zorg.  
 

 
Artikel 10 Handhaving  

a. Is de vergunning verleend, dan dient erop te worden toegezien dat de vergunning met de daaraan 
verbonden voorschriften blijvend wordt nageleefd, overeenkomstig het beleid.  
b. Er dient te worden opgetreden wanneer iemand zonder vergunning ligplaats inneemt in de Zuidelijke 
Insteekhaven.  
c. Wanneer aan de vergunning een installatie- en instandhoudingsplan met een tijdsplanning is 
verbonden, dient regelmatig de voortgang van de instandhouding gecontroleerd te worden.  
d. Toezichthouders zijn/worden op grond van artikel 6.3 van de Havenbeheerverordening aangewezen.  
 
 

Artikel 11 Intrekkingsgronden vergunning  
Het college van burgemeester en wethouders kan in overeenstemming met beheerder onder meer een 
vergunning weigeren, wijzigen, schorsen of intrekken wanneer de situaties als genoemd in artikel van de 
Havenbeheerverordening zich voordoen.  
Daarnaast kan de vergunning worden geweigerd, gewijzigd, geschorst of ingetrokken indien:  
a. ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;  
b. de wettelijke voorschriften uit de Havenbeheerverordening niet worden nageleefd;  
c. de vergunning in strijd met een wettelijk voorschrift is verleend;  
d. de houder van de vergunning of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt;  
e. sprake is van strijd met het bestemmingsplan of ruimtelijke ontwikkelingen ter plaatse;  
f. sprake is van verkoop van het schip waarop de vergunning betrekking heeft;  
g. de houder van de vergunning het schip niet goed onderhoudt, na drie waarschuwingen kan de 
vergunning ingetrokken worden;  
h. wanneer van de vergunning geen gebruikt wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn, dan 
wel bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;  
i. wanneer nieuw beleid met betrekking tot historische binnenschepen in de Zuidelijke Insteekhaven, het 
Wantij, de Riedijkshaven of de Kalkhaven, wordt vastgesteld. Er zal de ligplaatshouder in dit geval een 
redelijk alternatief worden geboden.  
 

 
Artikel 12 Plaatsingslijst  

a. Wanneer er belangstelling is getoond voor een ligplaats in de Zuidelijke Insteekhaven, het Wantij, 
Riedijkshaven of Kalkhaven, middels een schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan het college van 
burgemeester en wethouders en beheerder, maar deze haven vooralsnog geen ligplaats beschikbaar 
heeft, kan men zich op de plaatsingslijst laten inschrijven.  
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b. Men kan zich op de plaatsingslijst laten plaatsen, indien men over een schip beschikt. Het schip en de 
toekomstige bewoners moeten aan de toelatingscriteria, genoemd in artikel 5, voldoen.  
c. Komt er een ligplaats vrij, dan zal allereerst worden gekeken welk type schip met het oog op de 
verdeling (artikel 5 c) in aanmerking komt. Vervolgens zal de keuze voor een van de overgebleven 
schepen afhangen van de vraag welk schip alles afwegende het beste bijdraagt aan de doelstelling. Het 
feit dat er een installatie- en instandhoudingsplan nodig is of nog veel of ingrijpende 
restauratiewerkzaamheden moeten plaatsvinden, is bij deze afweging van ondergeschikt belang.  
d. Komt er na bovengenoemde afweging nog steeds meer dan één schip voor de ligplaats in aanmerking, 
dan zal degene, die het langst op de plaatsingslijst is ingeschreven met desbetreffende schip in 
aanmerking komen.  
e. Bij de afweging welk schip in aanmerking komt voor de vrijgekomen ligplaats, laat het college van 
burgemeester en wethouders en beheerder zich adviseren door de commissie genoemd in artikel 8.  
 
 

Artikel 13 Nederlandse wetgeving 
Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en bij onduidelijkheden zal men eerst via 
mediation een oplossing dienen te vinden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


