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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 zesde 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: 

·      Polder Buitenland in ontwikkeling: Informatieavond 14 juli a.s.; 

·      Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse; 

·      Wandelen op IJsselmonde. 

  

Polder Buitenland in ontwikkeling 

De inrichting van het particuliere deel van polder Buitenland is al gestart en wij zijn 

bezig met planvorming om het andere deel hierop te laten aansluiten.  

  

Op maandagavond 14 juli 2014 organiseert de Dienst Landelijk Gebied een 

informatieavond over de herinrichting van een deel van Polder Buitenland in 

Heerjansdam. Tijdens de informatieavond stellen zij u op de hoogte van de stappen die 

zij willen zetten om tot een nieuwe inrichting te komen. De dienst wil vooral ook uw 

mening en wensen horen over de inrichting van het gebied. De informatie avond start 

om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur. De locatie voor de informatieavond is de 

Sportzaal Den Dam, Sportlaan 8 te Heerjansdam. Voor diegenen die op deze avond 

verhinderd zijn, maar toch willen meepraten: er zal na de zomer nog een tweede 

informatie avond worden georganiseerd. 

  

 

  



Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse 

Ook voor de Hooge Nesse polder/Veerplaat zijn wij bezig met planvorming. Het Natuur- 

en recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) is de eigenaar en beheerder van dit gebied. Het 

NRIJ en de gemeente Zwijndrecht hebben in samenwerking met een aantal 

Zwijndrechtse organisaties een mooie visie ontworpen voor de ontwikkeling van het 

gebied. Hierbij wordt uitgegaan van een globale zonering van natuur en natuureducatie 

op de Hooge Nesse en intensieve recreatie op de Veerplaat. Om deze visie te kunnen 

realiseren zijn op 1 juli jl. subsidieaanvragen ingediend bij de provincie. Ook voor ons is 

het nu in spanning afwachten of de subsidies worden toegekend. Zodra wij hier meer 

duidelijkheid over hebben zullen wij u verder informeren. 

  

Bijzonder blij zijn wij met de betrokkenheid en het enthousiasme van de deelnemende 

organisaties. Zoals het Platform Sport en Bewegen Zwijndrecht, Stichting Natuur & 

Landschap Zwijndrechtse Waard, Gymnastiekvereniging O&O, Stichting 

Klimaatautarkie, Drechtse Stromen en Drechtse Wind en Stichting Schone Nes. 

Zij hebben de handen in elkaar geslagen en Stichting Hooge Nesse/Veerplaat (HN/V) in 

het leven geroepen. Dit met het voornemen de verdere uitwerking en het toekomstige 

beheer van het gebied ter hand te nemen. Wij wensen ze veel succes! 

  

Wandelen op IJsselmonde 

Op donderdag 10 juli is het wandelknooppuntennetwerk op het oostelijk deel van 
IJsselmonde geopend (Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en 
Barendrecht). Er komt circa 150 kilometer aan wandelroutes beschikbaar met bordjes 
(bewegwijzering) en informatiepanelen. Vanaf 2015 sluit ook Albrandswaard aan op 
het netwerk. 

De info over het wandelroutenetwerk kunt u online raadplegen via de website 
HeerlijlkBuiten.nl. Veel wandelplezier! 

http://www.heerlijkbuiten.nl/routes/wandelknooppunten/wandelroutenetwerk-
ijsselmonde 

   

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, wandel- 
en fietsroutenetwerk njoosen@zwijndrecht.nl  

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

      De Gemeentewinkel (vergunning of handhaving) via de website.  

      Janine Schnaar en Miriam Bode (Hooge Nesse, via j.schnaar@zwijndrecht.nl en 
m.bode@zwijndrecht.nl).  

      Miriam Bode (polder Buitenland, m.bode@zwijndrecht.nl). 

      Marcel van Dijk (glastuinbouw, m.van.dijk@zwijndrecht.nl). 

      Lisette Louwman (Buitengebied algemeen) 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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