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Nieuwsbrief Buitengebied Zwijndrecht  
maart 2013   – nr. 05  
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Zwijndrecht en bestemd voor betrokkenen bij het buitengebied van 

Zwijndrecht. 

 

Ons buitengebied moet mooier en (be)leefbaarder worden. Groen en recreatie zien we daarbij als de 

belangrijkste elementen. Het buitengebied vormt een buffer van groen en ontspanning tussen de 

verstedelijking van de Drechtsteden en Rotterdam en omgeving. Voor mensen die er wonen en werken en voor 

mensen die er willen verblijven van wandelaars tot actieve buitensporters. 

 
Geachte lezer,  
 
U ontvangt hierbij de vijfde editie van een nieuwsbrief over het buitengebied van de gemeente Zwijndrecht. Met 

deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan voor het 

buitengebied. Ook ontwikkelingen van buiten de gemeente die van invloed kunnen zijn op het buitengebied, 

kunnen aan de orde komen.  
 

In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

-          Openstelling Hooge Nesse en Boomfeestdag 

-          Landschapsadvies voor bewoners en ondernemers buitengebied 

 

Het hek open en bomen erbij; 

20 maart boomfeestdag Hooge Nessepolder 

Het hek van deze polder tussen de Lindtsedijk en de Veerplaat gaat eindelijk open voor 

publiek! De eigenaar en beheerder het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) werkt 

samen met de gemeente Zwijndrecht en kennisinstellingen en scholen aan een lange termijn 

visie. Het gebied is namelijk bij uitstek een gebied voor intensieve recreatie in combinatie met 

het opwekken van duurzame energie. Realisatie van die ambities kost tijd en geld.  

Omdat er velen nieuwsgierig zijn naar deze plek en er al willen recreëren, biedt het NRIJ de 

mogelijkheid om vanaf 20 maart het gebied in te komen. Gewoon om te struinen op de paden 

of van het uitzicht te genieten. Of voor groepen of scholieren die mee willen denken over de 

toekomstige invulling van het gebied en willen bijdragen aan het realiseren van de ambities 

op langere termijn.  

 

Om het feestelijke moment van openstelling te vieren, zal dit jaar de boomfeestdag (20 maart) 

plaatsvinden op de Hooge Nesse, als een eerste start voor de inrichting. Kinderen van 

basisschool het Accoord en de Margrietschool planten na de opening bomen.  



 

In de publiekshal van het gemeentehuis zijn vanaf 20 maart tot en met 30 juni de resultaten 

van ‘creatieve meedenksessies’ te zien van kinderen uit groepen 7 en 8 van De Twee Wieken, 

De Dolfijn en De Brug.  

 

Lees meer via deze 

link: http://www.zwijndrecht.nl/Actueel/Nieuwsberichten/Feestelijke_opening_polder_Hooge

_Nesse_tijdens_boomplantdag 

  

   

Landschapsadvies voor bewoners en ondernemers  

De gemeente Zwijndrecht wil met bewoners samen werken aan een mooi buitengebied. 

Landschapsbeheer Zuid-Holland heeft op 12 december in samenwerking met de gemeente 

Zwijndrecht een informatiebijeenkomst georganiseerd over gebiedseigen beplanting, 

landschappelijke structuren en de voordelen voor plant en dier. Dankzij een provinciale 

subsidie en steun van de postcode loterij kunnen bewoners kosteloos geïnformeerd worden en 

een advies op maat krijgen over de beplanting op het erf en de inpassing van opstallen in het 

landschap. Meer lezen? Met deze link komt u bij de gehouden presentatie. 

http://www.zwijndrecht.nl/Ruimtelijke_plannen/Projecten/Buitengebied/Buitengebied_nieuw

s 

 

Mocht u nog interesse hebben dan u kunt zich nog tot 1 mei aanmelden voor een advies op 

maat. Mail dan uw gegevens naar n.joosen@zwijndrecht onder vermelding landschapsadvies, 

wij nemen z.s.m. contact met u op. 

  

Informatie 

Informatie over het buitengebied vindt u op www.zwijndrecht.nl, onder Ruimtelijke plannen – 

Projecten - Buitengebied. Wilt u meer weten over bovenstaande onderwerpen dan kunt u 

contact opnemen met:  

      Nanneke Joosen (Deltapoort, verbeteringen recreatieve voorzieningen,  

njoosen@zwijndrecht.nl  

      Rebecca van der Kuijp (Bestemmingsplan) via rkuijp@zwijndrecht.nl.  

      De Gemeentewinkel (vergunning of handhaving) via de website.  

      Arnold Groenewegen (Archeologie, externe veiligheid) via agroenewegen@zwijndrecht.nl 

      Cees Noordermeer (boomfeestdag) C.Noordermeer@zwijndrecht.nl 

       Lisette Louwman (Buitengebied algemeen, glastuinbouw) via llouwman@zwijndrecht.nl  

Wilt u telefonisch contact met een van bovenstaande? Dat kan via 14 078.  

 

  
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven aan l.louwman@zwijndrecht.nl.  
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