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NIEUWSBRIEF 
BAANHOEK-WEST

Baanhoek-West is volop in  
ontwikkeling. De wijk en de  
woningen krijgen steeds meer 
vorm. 

De 9 woningen in de Corellisstraat 
zijn onlangs opgeleverd. De bouw 
van het appartementencomplex 
De Burgemeester gaat naar ver-
wachting in november van dit jaar 
starten. 

Ook de kopers van de 62 wonin-
gen in Het Buurtschap kunnen de 

verhuizing gaan plannen. Hier zijn 
de eerste bouwwerkzaamheden 
inmiddels al achter de rug! Deze 
woningen worden eind 2023  
opgeleverd. Voor de volgende en 
laatste fase van de nieuwbouw is 
nog geen planning beschikbaar. De 
voorbereidingen zijn in ieder geval 
in volle gang! 

Kijk voor het laatste nieuws over de 
bouw op www.nieuwbouw- 
baanhoekwest.nl. U vindt hier ook 
meer informatie over de planning.

Een wijk volop 
in ontwikkeling

VERDER IN DEZE 
NIEUWSBRIEF:  

• Voorwoord  
wethouder Ton Spek

• Groene inrichting  
Zwanenmeer

• Verkeersveiligheid  
Ouverture 
Moestuinonderzoek

• Duurzame inrichting  
tuin

• Het vermindert omgevings- 
geluid.

• Het is goed voor lichamelijke 
en geestelijke gezondheid. 

• Het verhoogt de waarde van 
huizen.

Tips om zelf aan de slag te gaan:
• Probeer de tuin zoveel moge-

lijk te ontharden door tegels te 
vervangen door groen.

• Vang regenwater op, bijvoor-
beeld met een regenton of 
een wadi, een verdiept stuk 
tuin.

• Plant een boom. Kies voor een 
type boom die oud kan wor-
den in de tuin zonder al te veel 
ingrepen of een (lei)boom die 

Duurzame inrichting tuin
goed gesnoeid kan worden 
zoals een sierappel,  
krentenboom of bolacacia.

• Maak het dak van je huis,  
veranda, garage of schuur 
groen door er bijvoorbeeld 
een sedumtapijt op te leggen.

• Trek dieren aan, bijvoorbeeld 
met vogelhuisjes, vleermuis- 
of vlinderkasten of bijen- en 
insectenhotels.

Wil je nog meer inspiratie  
opdoen? 
Neem dan eens een kijkje op  
www.steenbreek.nl/tuintips om te 
zien wat je nog meer kunt doen. 
Samen helpen wij Sliedrecht  
klimaatbestendiger te maken!

Heb je al nagedacht over hoe je je 
tuin duurzaam kunt inrichten? Ga 
voor een groene, levende tuin! 

Een groene tuin is een rustpunt, 
waar je na een drukke werkdag 
kunt ontspannen of gezellig samen 
kunt zijn met vrienden. Daarnaast 
brengt tuinieren je buiten in bewe-
ging. Kinderen kunnen er spelen, 
ontdekken en hun energie kwijt. 
Je haalt een stukje natuur dichtbij 
huis. En met een groene tuin ben 
je beter voorbereid op het  
veranderende klimaat.

De voordelen van een groene 
tuin:
• Het brengt de natuur dichterbij 

en biedt leefruimte aan  
verschillende diersoorten.

• Het vermindert wateroverlast 
en -schade.

• Het zorgt voor verkoeling op 
warme zomerdagen houdt  
de wind tegen op koude  
winterdagen.

• Het verbetert de luchtkwaliteit 
van de omgeving.
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Eind vorig jaar heeft de  
gemeente het bureau Exante 
opdracht gegeven om een 
onderzoek te starten over de 
verkeersveiligheid van de  
Ouverture. Dit was naar  
aanleiding van meldingen  
vanuit de omgeving. 

Uit het onderzoek is gebleken 
dat de Ouverture voldoet aan 
alle eisen. Op het gebied van 
verkeersveiligheid zijn er geen 
bijzonderheden te zien, maar 
gebruikers ervaren de weg wel 
als onveilig. Het onderzoek 
adviseert een aantal mogelijke 
maatregelen die kunnen  
bijdragen aan een betere  
beleving van de weg. 

Maatregelen die de veiligheid 
gaan verbeteren, zogeheten 
‘no-regret’ maatregelen:
• Verhoogde kruispunten ter 

hoogte van de aansluitingen 
met het Gershwineiland, het 
Bernsteineiland en de fiets-
brug (met extra attentie).

• Voetgangers oversteken 
extra accentueren.

Na een periode waarin veel is 
gebeurd is het goed om weer een 
overzicht te hebben wat er alle-
maal in Baanhoek-West is gedaan. 

Samen met veel partijen wordt er 
hard gewerkt om van Baanhoek- 
West een prachtige wijk te maken. 

Natuurlijk moet er nog veel  
gebeuren, dat weet ik zelf ook wel. 
Hierbij denk ik aan het rapport over 
de moestuinen. Een rapport waar 
ik zelf overigens erg van schrok. 
Hoewel het rapport spreekt van 
aanvaardbare risico’s adviseer ik 
mensen om aardbeien in een  
aparte bak met schoon zand te 
telen. 

Maar we kunnen ook mooie  
pareltjes vieren. Zoals bijvoorbeeld 
de groene inrichting Zwanenmeer. 
Zie daarover een tekst hieronder. 
Of de oplevering van de woningen 
aan de Corellisstraat. Stuk voor stuk 
projecten waar we best met z’n 
allen trots op mogen zijn. We blijven 
aan Baanhoek-West werken. Met u 
en voor u! 
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NIEUWSBRIEF BAANHOEK-WEST

WETHOUDER  
TON SPEK 
AAN HET WOORD

Verkeersveiligheid Ouverture 
Bij een groene woonwijk hoort 
ook een groene tuin. Dan is het 
kweken van wat groenten en fruit 
leuk en leerzaam. En lekker! Maar 
is het in Baanhoek ook gezond? In 
september verscheen hierover een 
nieuw onderzoek. 

Het RIVM en de GGD raden het 
eten uit een eigen moestuin af voor 

bewoners binnen een straal van ± 
1 km van de fabriek van Chemours/
DuPont. Baanhoek West ligt in dit 
gebied. Bij dit onderzoek is ervan 
uitgegaan dat een persoon een 
leven lang bijna alle groenten en 
fruit uit eigen moestuin eet. Maar 
mensen die groenten en/of fruit 
in hun eigen tuin kweken doen dit 
meestal beperkt: een fruitboom, wat 
aardbeien of bessen en kruiden. Ze 
eten erg weinig uit eigen tuin. De 
GGD geeft aan dat de hoeveelheid 
PFAS die iemand binnenkrijgt door 
af en toe bijvoorbeeld kruiden of 
aardbeien uit de tuin te eten heel 
beperkt is. 

Wilt u zeker zijn en minder PFAS 
binnenkrijgen? Plant fruit en groen-

In het hart van de wijk ligt de grootste groen- en  
waterpartij van de wijk. De studenten van de  
Hogeschool Hall Larenstein hebben hier een groen-
ontwerp voor gemaakt en hebben dit gepresenteerd 
aan wethouder Ton Spek. De gemeente heeft het plan 
inmiddels getoetst op haalbaarheid en de meeste 
onderdelen kunnen uitgevoerd worden. 

Ondanks de vele beperkingen die in het gebied gelden krijgt het een natuurlijke uitstraling met diverse  
mogelijkheden voor mens en dier, zoals hakhoutbosjes, stapstenen, vooroevers, insectenhotels, een  
bloemenlint en mogelijk drijvende planteneilanden. De komende winter wordt een begin gemaakt met  
de uitvoering van het plan. Bomen en struiken zullen aangeplant worden en mogelijk volgt er al meer. 

ten dan in bakken op de grond of aan 
de muur met nieuwe grond er in. Zo 
kunt u blijven genieten van uw zelf 
gekweekte fruit en groenten.

Meer informatie over het  
Moestuinonderzoek leest u op de  
gemeentelijke website:  
www.sliedrecht.nl. 

Of bezoek de website van OZHZ: 
www.ozhz.nl/pfasinmijntuin.   

Moestuinonderzoek
Wanneer auto’s in de spits van het 
Gershwin- en Bernsteineiland de 
Ouverture op willen rijden richting 
de A15, dan moet men vaak tussen 
de 2 rijbanen in wachten. Dit leidt 
tot onveilige situaties. Er is fysiek 
geen mogelijkheid om de weg uit 
te laten buigen. 

 
 

We kunnen dit veiliger maken 
met twee mogelijke maatregelen:
1. Door het afsluiten van de  

middenbermen. Dit kan  
leiden tot omrijden, of:

2. Door ter hoogte van de aan-
sluitingen kruispuntmarkering 
toe te passen Dit betekent dat 
bij opstoppingen de auto’s op 
de Ouverture de kruisings-
vlakken vrij moeten houden, 
waardoor men makkelijk in de 
“file” in kan voegen.

Bovenstaande maatregelen moe-
ten nog verder onderzocht worden 
waarbij het belangrijk is wat u 
hiervan vindt. Daarom ontvangt u 
binnenkort een persoonlijke brief 
hoe u uw mening kunt geven over 
de mogelijke maatregelen rondom 
verkeersveiligheid.

Groene inrichting 
Zwanenmeer

Aandachtig publiek tijdens de presentatie van de studenten  
over hun plan aan Wethouder Ton Spek
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