
20 maart 2013 opening Hooge Nesse 
Welkom Margrietschool en het Akkoord (en overige genodigden) bij polder 
Hooge Nesse, 64HA groot in het buitengebied van Zwijndrecht. 
• 1963-1973 Baggerspeciedepot gemeente Rotterdam. Daarna tot midden 

jaren 80 ook voor de stort van huisvuil. In totaal is hier 7,4 miljoen m3 
baggerspecie en later afval gestort.  

• Hoeveelheid vrachtwagens dat hier gestort heeft vormt een file van hier tot 
halverwege Parijs !! 

• Plan van de provincie om het om te vormen tot vuilstort. De Stichting 
Schone Nes heeft een belangrijke rol gespeeld om dit te voorkomen. 

• 1993 Doet NRIJ het verzoek aan de gemeente Rotterdam om de polder tot 
recreatiegebied om te vormen. 

• 1994 Positieve grondhouding vanuit Rotterdam voor sanering en 
overdracht naar NRIJ, onder voorbehoud van HSL ontwikkeling. 

• 2001 Start van de sanering, tot 2009 geduurd in totaal 3 miljoen ton grond. 
• 2004-2005 HSL grond gestort als onderdeel van de sanering 
• Vanaf 2010 mijn bestuurlijke interventie. Gebied via een organisch proces 

ontwikkelen met de functies natuur, intensieve recreatie en duurzame 
energieopwekking. Samenhang en innovatie, grote betrokkenheid van de 
samenleving. Ondernemers, onderwijs, overheid, jeugd. En via een aantal 
projecten is het onderwijs ook al betrokken geweest. 

• Eind 2012 overdracht naar NRIJ 
• Vandaag: De polder gaat echt pas tot de verbeelding spreken als je er 

bovenop staat. Vandaar dat we hem vandaag toegankelijk maken door 
de struinpaden die zijn aangelegd en moeten daartoe eerst het hek  
openslijpen. Ook richten we een deel van de polder in met de aanplant 
van 80 bomen. We gaan starten, op de plantlocatie zal ik nog meer over 
de polder vertellen. 

Wat een bijzondere plek !  
We staan hier op het balkon van het buitengebied van Zwijndrecht met 
vergezichten over de Hoekse Waard, de Drechtsteden en Rotterdam. Niet 
voor niets ook beschreven in de Deltapoort gebiedsvisie als 
ontspanningsgebied.   
Vanuit hier kun je vanaf enige hoogte in alle rust turen in de verte, de 
toekomst van onze kinderen dromen. Een duurzame toekomst, waarin 
natuur, beweging, leren, beleving en energie samen komen. Vandaag 
maken we die verbinding met de toekomst. Een verbinding met de natuur 
maar ook een verbinding tussen gebieden en gemeenten, tussen mensen 
die elkaar hier ontmoeten, tussen jong en oud, jonge scholieren en ervaren 
wetenschappers.  
De kinderen planten vandaag bomen en ze investeren daarmee in hun 
eigen toekomst. Dit gebied biedt veel potenties voor een duurzaam 
landschap. Waar natuurbeleving, plezier, gezondheid en duurzaamheid 
centraal staan. Ik hoop dat alle aanwezigen dit ook zo beleven en hun rol 
willen nemen in de verdere ontwikkeling van de duurzame polder Hooge 
Nesse. 
We starten nu met het planten van de bomen. 
eiken, lijsterbessen, essen, haagbeuken en 
elzen


