
 Voor bewoners in Zwijndrecht is het eenvou-

dig: zoek het dichtstbijzijnde route knoop-

punt en bepaal van daar hoe u naar de  

Hooge Nesse gaat fietsen  

(bij knooppunt 91 moet u zijn). 

 Voor wie met de Waterbus uit Dordrecht 

komt, is er een startpunt bij nummer 89. Dan 

zijn er o.a. de volgende mogelijkheden: of u 

fietst door het centrum van Zwijndrecht, via 

de Burg. Jansenlaan en verder langs  

de Devel tot bij ‘t Weetpunt (94) 

 
 (openingstijden woensdag,zaterdag en 

zondagmiddag tussen 13.00 en 16.00 of 

17.00). Na 94 zoekt u de bordjes richting 

91. Daar is het mogelijk om de Hooge Nesse 

in te gaan (vlakbij Hotel Ara). Op het kaartje 

staat ook het nummer 01032 (ANWB rich-

tingbord) Daar is eveneens een hek dat open 

staat en toegang geeft tot de Hooge Nesse. 

 Fietsers uit Heerjansdam en Barendrecht 

kunnen via knooppunt 92 hun route bepalen. 

Of langs de Oude Maas naar 91 of door het 

polderland via Kleine Lindt en Kijfhoek naar 

17, 94 en 91. 

 Als u de Zwijndrechtse Waard binnenfietst 

vanuit Ridderkerk of Rijsoord zijn er weer 2 

varianten: Via Oostendam (54) en dan de 

hele ringdijk langs (96, 95, 89, 90, tot 91) 

of vanuit Rijsoord 56, 16 15 17 94  tot 91. 

 Het kaartje biedt de mogelijkheid zelf uw  

varianten te kiezen. 

 Niet gemarkeerd, maar wel mèt fietspad zijn 

de Rijksstraatweg bij Rijsoord, en de Lange 

Weg, eveneens met fietspad. De Lindeweg 

heeft (nog) geen fietspad. 

 Een omweg is vaak leuker. 

 

 De Hooge Nesse Polder kent een bewogen 

geschiedenis. Kleine niveauverschillen in de 

ondergrond hebben gezorgd voor de ontwik-

keling van een gevarieerde plantenwereld en 

inmiddels worden zo’n 50 verschillende  

vogelsoorten gespot. Na een aantal jaren 

“verboden toegang” is het gebied in het voor-

jaar van 2013 opengesteld voor het publiek. 

Langs “struinpaden” kan het gebied worden  

verkend.Houd rekening met goed schoeisel, 

zeker na perioden met neerslag. 
 

De Hooge Nessepolder is eigendom van en in beheer bij  

Natuur– en Recreatieschap IJsselmonde 

 

Deze brochure is 

verkrijgbaar bij ‘t 

Weetpunt, bij Hotel 

Ara, de bibliotheek 

van A-Z en op het 

gemeentehuis + te 

downloaden vanaf 

de website. Vraag / 

kijk ook naar de 

speciale wandelfol-

der van de Hooge 

Nesse 

Fietsroutes naar 

natuurgebied 

de “Hooge Nesse” 

in de 

Zwijndrechtse Waard 
Een uitgave van 
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www.natuur-zw.nl 

In deze brochure wordt een aantal fietssuggesties 

voorgesteld. Met behulp van de  fietsknooppunten  

kunt u zelf uw route bepalen. 



De smalle weg langs het 

Waaltje is prima te fietsen. 

Onverwachte uitzichten! 

Develbos 

In de onmiddellijke nabij-

heid van het Kijfhoekkerkje 

Bij Hotel Ara is het moge-

lijk de fiets te parkeren en 

een wandeling te maken 

over de Hooge Nesse 
De route langs de Lindtse Dijk kan 

ook onderlangs. Op doordeweekse 

dagen veiliger i.v.m. verkeer. 

Noordpark.  

Fraai uitzicht op de 

driesprong van 

Noord, Merwede en 

Oude Maas + Dordt. 

Sophia polder. Niet om 

over te fietsen, maar bij 

het veer er naar toe 

(Veerse Dijk 301) kun je je 

fiets achterlaten en een 

wandeling maken. Voor 

vaartijden: www.zhl.nl/

sophiapolder#vaardienst 

Sandelingen Ambacht  

Groen gebied in opkomst 

Fijnproevers kunnen hier ook door de Bakestein 

poort, via de Oude Stationsweg en de Buitendreef 

onder het viaduct over het rangeerterrein Kijfhoek 

en dan er over verder via 17—94 totaan 91.  

Wel een klein stukje onverhard overwinnen 

Horeca o.a. bij Hotel Ara, (91) bij 92, 56, 54, 89 

(Veerplein) WC Walburg, WC Boulevard Noord 

en in het Develpark. Openingstijden wisselend. 

Tussen knppt 89 en 94 kun je na de Pieterman-
poort via de Molenvliet fietsen. Na de Beethoven-
laan is er een fietspad door het Molenvlietpark. 

Aan het eind naar rechts onder het Munnikesteeg-
viaduct door en langs de oude Munnikiesteeg of 

via Kijfhoek richting 17, 94 en 91 


