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Gemeentewinkel
De openingstijden van onze gemeente-
winkel (Burgerzaken) zijn:

Maandag:  14.00-19.30 uur
Dinsdag:  09.00-12.00 uur
Woensdag:  14.00-19.30 uur
Donderdag:  09.00-12.00 uur
Vrijdag:  09.00-12.00 uur

Let op: wij werken uitsluitend op afspraak!

Informatiepunt/CJG
De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) regelt de ondersteuning van 
inwoners van 18 jaar en ouder met een 
psychiatrische aandoening, chronische 

ziekte, lichamelijke, verstandelijke of 
psychosociale beperking. Bij het informatie-
punt kunt u terecht met vragen over de Wmo, 
gezondheid, wonen, vervoer, schulden, 
formulieren, inkomen en kinderopvang.  
Tel.: 078 - 202 11 11,  
email: alblasserdam@jeugdteamszhz.nl.

Begraafplaats Kerkstraat
078 – 770 6031

Contact voor ondernemers
De gemeente Alblasserdam heeft
twee bedrijfscontactfunctionarissen,
Nicolette van Esdonk en
Marianne Vogelenzang
Email: ondernemen@alblasserdam.nl

Meldlijn
Via www.fixi.nl of de Fixi-app kunt u snel 
digitaal een melding doen over gebreken 
of ongemakken in de openbare ruimte. 
Denk bijvoorbeeld aan een kapot 
speeltoestel of een gat in de weg.  
Voor wensen of vragen over beleid 
gebruikt u ons contactformulier.

Digitaal loket
Heeft u een vraag of een verzoek?
U vindt veel informatie via het digitaal  
loket op onze website www.alblasserdam.nl.
Hier kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per
week terecht. Via de website kunt u ook 
veel producten en diensten online 
aanvragen en betalen.

Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden maken deel uit van 
de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA). 
Kijk op www.stichtingwelzijnalblasserdam. nl 
waarmee de SWA u kan helpen.
tel. 078 – 20 21 220
info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl
Spreekuur op afspraak:
•  maandag, dinsdag en donderdag tussen 

09.00 – 17.00 uur

Colofon
Gemeentenieuws is een uitgave van de 
gemeente Alblasserdam. Heeft u vragen 
naar aanleiding van deze pagina of wilt u 
reageren? Stuur dan een mail naar 
communicatie@alblasserdam.nl.

Nieuws

Bouw van start: 20 sociale  
huurappartementen Alblasserdam
Op het terrein van de voormalige kantine 
van korfbalvereniging CKC in Alblasserdam is 
begonnen met de bouw van 20 nieuwe sociale 
huurappartementen.
Woonkracht10 sloeg daarvoor woensdag-
middag 2 november samen met aannemer 
Bébouw Midreth en wethouder De Gier de 
eerste paaltjes. 

‘In Alblasserdam kan Woonkracht10 onvol-
doende kwalitatief goede appartementen met 
een lift aanbieden. Met de bouw van deze 20 
appartementen zorgen we ervoor dat huurders 
met een middeninkomen kunnen doorstromen 
naar een compacte, comfortabele en levens-
loopbestendige woning. Daardoor komen er 
bestaande woningen vrij voor starters die een 
sociale huurwoning zoeken. Dit past in de 
afspraken die we daarover met de gemeente 
hebben gemaakt’, zegt Ruurd Breddels, mana-
ger Vastgoed van Woonkracht10. Wethouder 
Freek de Gier sluit daarbij aan: 'Er is een groot 
woningtekort en daardoor blijven mensen te 
lang zitten in huizen die niet goed passen bij 
hun persoonlijke omstandigheden. Daarom 
is het goed dat hier nu daadwerkelijk nieuwe 
woningen komen. Zo komt de doorstroom op 
gang. Het is fijn dat we dit in goede samen-
werking met Woonkracht10 zo snel hebben 
kunnen realiseren.' 

Duurzaam en snel bouwen
Het Nieuwe complex bestaat uit drie woon-
lagen en voldoet aan de hoogste duurzaam-
heidseisen. De driekamerappartementen zijn 
extra geïsoleerd en onder meer voorzien van 
een warmtepomp, zodat de energierekening 
beperkt kan blijven. Bébouw Midreth, onder-
deel van VolkerWessels, ontwikkelt en bouwt 

de woningen. De oplevering staat gepland voor 
najaar 2023. Dat de bouwtijd zo kort is, komt 
door de bouwtechniek die de aannemer toe-
past: alle bouwonderdelen worden volgens het 
MorgenWonen Plus Appartementen concept 
vooraf geproduceerd en compleet aangeleverd 
op de bouwplaats. Klunder Architecten uit  
Rotterdam tekende voor de architectuur  
van het appartementencomplex in de wijk 
Kinderdijk.

Van idee naar uitvoering
De gemeente Alblasserdam en Woonkracht10 
hebben nauw samengewerkt om de ideeën 
over de herontwikkeling van het terrein tot uit-
voering te kunnen brengen. Een bestemmings-
planwijziging was nodig omdat de plaats van 
de voormalige sportkantine geen woonbestem-
ming had. Onder andere naar aanleiding van 
inspraakavonden wordt de buitenruimte van 
het appartementencomplex zo groen mogelijk 
ingericht. Zo komt er een groene buitenruimte 
aan de zuidkant van het appartementencom-
plex (de Boezem). En langs de parkeerplaats 
aan de noordkant van het complex wordt 
groen toegevoegd.

Smart Delta Drechtsteden
Woonkracht10 is partner van Smart Delta 
Drechtsteden, een samenwerking tussen 
overheid, onderwijs en bedrijfsleven in de 
Drechtsteden om ruimtelijk en economisch 
slim vooruit te komen. Een van de doelen is 
bijvoorbeeld: nieuwe woningen die passen bij 
de behoeften van huidige en toekomstige inwo-
ners. De 20 nieuwe sociale huurappartementen 
in Alblasserdam zijn dan ook een mooie stap 
voor een meer divers woningaanbod en om 
doorstroming op gang te brengen.

Blik op de raad

Sociale Dienst en 
Drechtwerk 
De samenvoeging van 
de Sociale Dienst en 
Drechtwerk tot één 
organisatie heeft onze 
instemming. Wel vra-
gen wij aandacht voor 
het blijven aanbieden 
van lokaal maatwerk. 
In eerste instantie 
moeten mensen die 
een indicatie hebben 
voor beschermd en begeleid werken in Alblas-
serdam terecht kunnen. Het Brughuis is ons 
lokale sociale loket. Maak daar gebruik van, 
ook voor hulp in deze financieel moeilijke tijd. 
Als CDA blijven wij ons inzetten om, samen met 
u, te zorgen voor een groen en gezond  
Alblasserdam waar iedereen mee kan doen.

Bureaucratie,  
vertraging, geld
De gemeenschappe-
lijke regeling Drecht-
steden is opgehouden 
te bestaan. Onze 
gemeente heeft in 
plaatst hiervan de 
samenwerking gezocht 
met zes andere omlig-
gende gemeenten om 
taken in het sociaal 
domein gezamenlijk uit 
te voeren. De samenwerking in de nieuwe  
gemeenschappelijke regeling sociaal (GR 
Sociaal) is in goede verstandhouding en met 
vertrouwen opgezet en ingericht. Desondanks 
zijn er deelnemers die middels een motie 
oproepen een adviescommissie op te richten 
en hiermee ongevraagd advies te geven bij 
de te nemen besluiten. Als VVD vinden wij dit 
onnodig. Het is extra bureaucratie, het werkt 
vertragend en bovendien kost het geld. Geld 
dat hard nodig is voor de dienstverlening in het 
sociaal domein zelf.

Integratie Drecht-
werk in de GR Sociaal
Drechtwerk wordt 
een onderdeel van de 
GR Sociaal. Dat heeft 
voordelen, maar er 
zijn ook zaken waar 
we kritisch op zijn. 
Drechtwerk voert vaak 
werk uit in Alblasser-
dam. De uitvoerenden 
van deze werkzaamhe-
den komen vaak bij Drechtwerk via de Sociale 
dienst Drechtsteden. Het is belangrijk dat zij 

nu niet doorverwezen worden naar de eigen 
uitvoeringsorganisatie van de SDD buiten 
Alblasserdam, maar naar de lokale werkplek-
ken die via het Brughuis voor deze mensen 
beschikbaar zijn, zoals Smile of WoonCadans. 
De ChristenUnie hecht er grote waarde aan dat 
zij zo niet lang hoeven te reizen. Medewerkers 
van Drechtwerk mogen daar tot hun pensioen 
blijven werken, dat is belangrijk. Juist voor 
deze kwetsbare groep is een vast patroon heel 
belangrijk.

Energietoeslag
Afgelopen raadsronde 
heeft de raad van 
Alblasserdam een paar 
belangrijke zaken  
behandeld.  
Zo bespraken we onder 
andere de maatregelen 
rondom oud en nieuw, 
spraken we waardering 
uit voor hulpverleners 
die dag en nacht klaar 
staan voor de samenle-
ving en stemden we voor een aanvulling van de 
energietoeslag voor burgers met een inkomen 
tussen de 120% en 130% van het wettelijk 
sociaal minimum. D66 roept iedereen die hier 
recht op heeft dan ook op om actief deze ver-
goeding aan te vragen! Heeft u hulp nodig?  
Kijk dan op de website van de gemeente  
Alblasserdam of neem contact op met de  
Sociale dienst Drechtsteden.

Gemeenschappe-
lijke Regeling Sociaal 
(GRS)
De laatste vergadering 
stond vooral in het 
teken van de GRS. 
Deze bestaat uit de 
bekende Sociale Dienst 
Drechtsteden en straks 
ook uit Drechtwerk. 
Beide organisaties 
werken voor meerdere 
gemeenten en worden 
daarom een Gemeenschappelijke Regeling 
genoemd. De laatste raad stond de vraag 
centraal of er een speciale raadscommissie 
moest komen voor deze GR. Een raadscom-
missie bestaat uit maximaal twee raadsleden 
uit elke deelnemende gemeente die dan 
inhoudelijk meekijken en -denken. De SGP is 
voor: 1. We lopen veel risico bij deze GR; 2. Het 
is goed voor het democratisch gehalte; 3. Het 
gaat om lastige thema’s en 4. de raad is straks 
beter in staat te controleren. Het is goed dat 
de raadsleden uit de verschillende gemeenten 
inhoudelijk overleggen.  

D66 – Tessa Stegman 

SGP – Albert Brasser 

ChristenUnie –  
Jako Sterrenburg 

CDA –  
André Ruikes 

VVD –  
Stavros Barzas 

De eerste paaltjes worden de grond in geslagen. Namens Woonkracht10: Ruurd Breddels, Bébouw 
Midreth: Ralf Dressel en wethouder Freek de Gier. Fotograaf: Maartje Brockbernd 
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BEGROTING IN 1 OOGOPSLAG

EEN DUURZAAM, 
BEREIKBAAR DORP
We gaan stappen zetten in 
het verduurzamen van ons 
dorp en geven prioriteit 
aan klimaatadaptatie 
en de energietransitie. 
Welke activiteiten we 
precies gaan ondernemen 
bepalen we met elkaar in 
de duurzaamheidsagenda. 
Bij reconstructies in de 
Staatsliedenbuurt Noord en het 
parkeerterrein Nicolaas Beetstraat 
passen we klimaatadaptieve 
maatregelen toe. 

En nog meer:
1.  Vervangen van de bomen langs 

de Edisonweg en en leggen we 
meer biodiverse beplanting aan

2.  Aanleg van een 
hondenstrandje

3.  Onderzoek naar de fietslus
4.  Verdere voorbereiding voor 

de aanpassingen aan de Grote 
Beer/Helling

5.  Volgende stap in duiden accent 
Fit en groen dorp in de polder 
voor de omgevingsvisie

6.  Uitvoering van het 
gebiedsperspectief Kinderdijk

 

WOONLASTEN 
Alblasserdam ontkomt er niet aan 
de woonlasten te laten stijgen. 
Ook voor de gemeente worden 
producten en diensten duurder. 
Het doel is om de  woonlasten 
de komende jaren in dezelfde 
verhouding te houden tot de 
woonlasten bij andere gemeenten 
als nu. De cijfers hiernaast zijn 
van het jaar 2022. De nieuwe 
tarieven voor 2023 moeten nog 
worden vastgesteld en staan los 
van de eenmalige compensatie 
van € 75,-.

In vergelijking met de gemeenten 
om ons heen zijn de woonlasten 
als volgt:

Toegroeien naar een fit en groen dorp in de polder

WAAR GEVEN WE HET GELD
AAN UIT?

Algemene dekkings-
middelen en onvoorzien

Solide financieel beleid

Overhead

Thuis in ons dorp

Met oog voor elkaar

Een duurzaam bereikbaar 
dorp

€ 61.163.000,-

€ 28.859,-

€ 12.759,-

€ 9.177,-

15%

47%

21%

14%

2%

1%

€ 8.658,-
€ 657,-

€ 1.053,-

Netto woonlasten meerpersoonshuishoudens Coelo

Netto woonlasten eenpersoonshuishoudens Coelo
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THUIS IN ONS DORP
In een vitaal dorp voelt iedereen 
zich thuis en welkom. We 
werken hard aan het realiseren 
of aanjagen van diverse 
huisvestingsprojecten. Ook 
starten we met onze partners met 
de buurtaanpak. 

Bovendien:
1.  Doen we ook onderzoek 

naar een nieuwe, grotere, 
woonlocatie ten zuiden van de 
Alblas

2.  Vernieuwen we het zwembad 
en het hockeyveld

3.  Blijven we JOGG gemeente en 
gaan we een gezonde leefstijl 
nog verder uitdragen

4.  Stimuleren we cultuur en 
cultuureducatie

5.  Zetten ons in om alle 
voorzieningen in ons dorp 
(zowel op het gebied van 
onderwijs, sport, cultuur als 
geloofsbeleving) te behouden

Q1 Q2 Q3 Q4

2023

MAART 
Gesprekken maat schappelijke 
partners over ontwikkelingen, 
voortgang uitvoering activiteiten

MAART 
Definitieve 
vaststelling 
collegeprogramma

JUNI
Perspectiefnota

NOVEMBER
Vaststellen begroting en 
uitvoeringsprogramma 
2024

SEPTEMBER
Dag van dialoog en democratie; 
bespreken uitvoeringsprogramma 
2024

BEDRIJFSVOERING
Niet altijd zichtbaar, maar wel 
randvoorwaardelijk voor een 
goede uitvoering van onze 
taken. Zo werken we aan een 
verdere digitalisering en ICT 
structuur, het toekomstbestendig 
houden van onze organisatie 
(en personeelsmanagement) en 
diverse wetgeving zoals de Wet 
Open Overheid en Besluit Digitale 
Toegankelijkheid Overheid.

Zwijndrecht

Papendrecht

Hardinxveld-Giessendam

Hendrik-Ido-Ambacht

Alblasserdam

Molenlanden

Sliedrecht

Dordrecht

Algemene dekkings-
middelen en onvoorzien

Solide financieel beleid

Overhead

Thuis in ons dorp

Met oog voor elkaar

Een duurzaam bereikbaar 
dorp

€ 61.163.000,-

€ 28.859,-
€ 12.759,-

€ 9.177,-

15%

47%

21%

14%

2%

1%

€ 8.658,-
€ 657,-

€ 1.053,-

MET OOG VOOR ELKAAR
We willen goede zorg bieden, liefst in ons dorp, aan iedereen die zorg 
nodig heeft. Maar daarin gaan we wel kritischer kijken of zorg ook 
altijd de beste oplossing is voor een probleem. Via het Brughuis willen 
we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning bieden 
bij het vinden van een opleiding of baan en verlenen we integrale zorg 
en ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld de WMO, jeugd of 
armoede. 

En verder:
1.  Maken we het programma van eisen voor de nieuwbouw van het 

Nokkenwiel definitief
2.  Gaan we mantelzorgers en vrijwilligers meer ondersteunen
3.  Geven we vorm aan een dementievriendelijke gemeente via het 

Odensehuis
4.  Geven we de weekmarkt op het Wilgenplein een impuls

De volledige 
begroting zien?
Scan de code.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunningen hebben verleend:
      
Activiteit:  Bouw   
Voor:    het realiseren van een 
   bouwplaats   
Locatie:   Rijnstraat 130
Datum besluit:  21-10-2022    
      
Activiteit:  Roerende zaken  
Voor:    het plaatsen van een steiger/

afvalcontainer 
Locatie:   Havenstraat 2
Datum besluit:  27-10-2022    
      
Activiteit:  Kap   
Voor:    het vellen of doen vellen van 

een houtopstand (els), bij de 
opgang Nedersassen 

Locatie:   opgang Nedersassen 
Datum besluit:  17-10-2022    
      
Omgevingsvergunningsvrij project   
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag omgevingsvergunningvrij hebben 
verklaard:

Activiteit:  Bouw 00254976
Voor:    het plaatsen van 
    zonnepanelen op het  

zijdakvlak van het pand   
Locatie:   Dam 69
Datum besluit:  26-10-2022    
      
Bezwaar      
Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen 
binnen zes weken na de dag van verzenddatum 
van deze besluiten. Het bezwaarschrift moet 
worden ondertekend en bevat tenminste de 
naam en het adres van de indiener, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar zich richt en de gronden van het 
bezwaar. Het bezwaar moet worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethouders 
van Alblasserdam. Indiening van een bezwaar-
schrift betekent niet dat de werking van het 
besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een 
bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een 
voorlopige voorziening aan te vragen bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, 
Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM 
Rotterdam).
      
Verlengen beslistermijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning   
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij besloten 
hebben de volgende aanvraag om omgevings-
vergunning te verlengen met een beslistermijn 
van 6 weken:
      
Activiteit:  Sloop 
Voor:    het slopen in beschermd 

stads- of dorpsgezicht   
Locatie:   Ruigenhil 76
Datum besluit:  28-10-2022    
      

Ingediende aanvragen om een omgevings-
vergunning   

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning  
hebben ontvangen:
      
Activiteit:   Bouw   
Voor:     het plaatsen van een 
   dakopbouw   
Locatie:   De Wervel 5
Datum ontvangst:  22-10-2022    

Activiteit:   Bouw   
Voor:     het realiseren van een 
    aanbouw aan de woning 

t.b.v. de mantelzorg 
Locatie:   Goudenregenstraat 13
Datum ontvangst:  28-10-2022    
      
Activiteit:   Bouw   
Voor:     het realiseren van een  

aanbouw aan de woning   
Locatie:   Scheepsbouwplein 8
Datum ontvangst:  28-10-2022    
      
Activiteit:   Brandveilig gebruik 
Voor:    het realiseren van een B&B   
Locatie:   Cortgene 35
Datum ontvangst:  24-10-2022    
      
Tegen de hiervoor genoemde aanvragen kan op 
dit moment geen bezwaar of beroep worden 
ingediend. Dat kan pas nadat het college over 
deze aanvragen heeft beslist. Die beslissing 
wordt eveneens bekend gemaakt in deze krant.
      
Buiten behandeling gelaten    
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten 
behandeling hebben gelaten:

Activiteit:   Bouw   
Voor:     het vervangen van alle 
   kozijnen van de woning   
Locatie:    Van Hogendorpweg 3
Datum ontvangst:  25-10-2022    
      
Activiteit:   Roerende zaken  
Voor:     het plaatsen van een  

container op een parkeer-
plaats van het parkeerterrein 

Locatie:    Van Hogendorpweg 3
Datum ontvangst:  25-10-2022    
      
Vergunningen en Meldingen, 
9 november 2022   

Vergunningen & Bekendmakingen

Nieuws

Nieuws

Natuurvriendelijke oevers aangelegd  
bij de Rembrandtlaan

Mededeling over graven waarvan  
uitgiftetermijn is verlopen

De gemeente gaat na 1 juli 2023 grafbedekkingen 
verwijderen van algemene graven waarvan de 
uitgiftetermijn van 20 jaar is verlopen. Het gaat 
om de volgende graven:
•  Vak Z, lijn 09 - hierin is begraven van  

8 september 2001 tot en met 5 juni 2002 
•  Vak Z, lijn 08 – hierin is begraven van 10 juni 

2002 tot en met 25 juni 2003
Bent u belanghebbende van één van deze 
graven? Lees dan onderstaande informatie en 
neem zo nodig tijdig contact met ons op.

Herbegraven of cremeren
U kunt de stoffelijke resten laten opgraven en 
herbegraven. Op de Oude Torenhof is herbe-
graven mogelijk in een nieuw of bestaand  
particulier graf. Hieraan zijn kosten verbonden. 
Zie daarvoor onze tarievenverordening.  
Het is ook mogelijk de stoffelijke resten te laten 
cremeren of op een andere begraafplaats te 
laten herbegraven. Neem in dat geval ook tijdig 
contact op met het betreffende crematorium 
of begraafplaats voor het regelen van vervoer 
en de nieuwe bestemming, en hun tarieven. 
Hiervoor kunt u ook een uitvaartonderneming 
inschakelen. Een aanvraag voor opgraven en 
herbegraven of cremeren dient uiterlijk 25 juni 
2023 bij ons ontvangen te zijn.

Ruimen stoffelijke resten
Kiest u niet voor herbestemming van de  
stoffelijke resten, dan worden deze op een  
later moment geruimd. Hierover wordt niet in-
dividueel gecorrespondeerd. Dit wordt wel ge-
publiceerd via de daarvoor bestemde kanalen. 
Bij ruiming blijven de stoffelijke resten op de 
Oude Torenhof, in een anoniem verzamelgraf.

Ophalen of vernietigen grafbedekking
Bent u belanghebbende en u wilt niet laten  
opgraven, maar wel het monument ophalen? 
Laat dit dan tijdig weten aan onze beheerder, 
via telefoonnummer 06-23748676. Alle resterende 
gedenktekens en voorwerpen worden na 1 juli 
2023 verwijderd en vernietigd.

Meer informatie
De gemeente stuurt zoveel mogelijk  
belanghebbenden van deze graven een brief 
met informatie. Heeft u geen brief gekregen 
maar bent u wel belanghebbende en wilt u een 
aanvraag doen voor herbegraven of  
cremeren? Neem dan contact met de gemeente 
op via gemeente@alblasserdam.nl, of neem 
contact op met onze Begraafplaatsadmini-
stratie, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam of 
telefoonnummer 14-078.

Op de overgang van de Rembrandtlaan en de 
Vondellaan in Alblasserdam heeft de gemeente 
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Een 
natuurvriendelijke oever is een geleidelijk 
aflopende oever die helpt om wateroverlast te 
voorkomen en zorgt voor meer biodiversiteit. 
Met de natuurvriendelijke oever wordt de 
watergang ook wat breder, waardoor er meer 
water kan worden opgevangen. Zo werkt de 
gemeente aan fit en groen dorp in de polder.  

Klimaatadaptatie
Door de verandering van het klimaat krijgen we 
steeds vaker te maken met wateroverlast en 
droogte. Een natuurvriendelijke oever helpt om 
dit tegen te gaan. In droge perioden kan het 
beschikbare water langer worden vasthouden. 
En na hoosbuien kan er juist meer water in de 

vijver blijven staan. Als er dan nog steeds teveel 
water is, kan het water naar een wadi worden 
geleid. Die ligt aan de andere kant van de weg, 
bij de skatebaan. Via een nieuw aangelegde 
buis stroomt het water daarheen. Dat gebeurt 
als er in korte tijd veel neerslag valt en water-
overlast dreigt te ontstaan. 

Verschillende soorten
Een natuurvriendelijke oever helpt ook bij het 
verbeteren van de biodiversiteit. Doordat er 
verschillende waterdieptes ontstaan, kunnen 
in het water en op de oever meer verschillende 
soorten planten en dieren leven. De nieuwe  
oevers zijn ingezaaid met een kruidenmengel. 
Het zaaigoed is goed aangeslagen en verwacht 
wordt dat deze planten volgend jaar ook voor 
wat kleur op de oevers gaan zorgen   


