
 De Hooge Nesse Polder kent een bewo-

gen geschiedenis. Kleine niveauverschil-

len in de ondergrond hebben gezorgd 

voor de ontwikkeling van een gevarieer-

de plantenwereld en inmiddels worden 

meer dan 50 verschillende vogelsoorten 

gespot. Na 5 jaar “verboden toegang” is 

het gebied in het voorjaar van 2013 

opengesteld voor het publiek. Langs 

“struinpaden” kan het gebied worden 

verkend. Houd rekening met goed 

schoeisel, zeker na perioden met neer-

slag. 

 Het gebied is op drie plekken toeganke-

lijk: in het oosten, zuiden en westen.  

Voor kaart zie omme zijde. 

 Er bestaan allerlei plannen om het gebied 

aantrekkelijker te maken. Als u geïnte-

resseerd bent hoe dat zou kunnen wor-

den kunt u kijken op de website van de 

Stichting Natuur & Landschap — Zwijnd-

rechtse Waard. Daar is een pagina waar 

al die plannen zijn op te halen. 

 In juni 2014 is de situatie nog die van 

een echte W I L D E R N I S.  

De paden worden min of meer vrij ge-

houden van opgroeiend struikgewas. 

Maar dat is dan ook het enige. Voorlopig. 

 Wie in de Zwijndrechtse Waard op zoek 

is naar “wilde natuur” kan op de Hooge 

Nesse zijn/haar hart ophalen. 

 Voor vogelliefhebbers is het ‘s morgens 

in alle vroegte een lustoord. 

 Het ligt in de bedoeling dat er vanuit ‘ 

t Weetpunt excursies worden georgani-

seerd. E.e.a. is nog in ontwikkeling. Be-

kendmaking via de website en de pers. 
 

 

De Hooge Nessepolder is eigendom van en in beheer bij  

Natuur– en Recreatieschap IJsselmonde 

 
De brochures zijn verkrijgbaar bij ‘t Weetpunt, bij 

Hotel Ara, de bibliotheek van A-Z en op het ge-

meentehuis +  

te downloaden vanaf 

de website.  

Dit is de wandelfolder 

van de Hooge Nesse. 

Vraag of kijk ook eens 

naar de fietsbrochure.
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In een aparte brochure worden een aantal fiets-

ideeën voorgesteld met behulp van de  fietsknoop-

punten   om bij de Hooge Nesse te komen. 

Parkeermogelijkheden bij o.a. Hotel ARA en de 

Oostelijke ingang en op de Veerplaat 



De meest westelijke in-of uitgang. 

Niet zo geschikt om uw fiets achter 

te laten, wel geschikt voor wande-

laars vanuit of naar Heerjansdam, 

of om via het Borgmanpad terug te 

wandelen naar Hotel Ara 

De oostelijke in-of uitgang. Ge-

schikt om uw fiets of auto achter 

te laten. DD april 2014 zijn er nog 

geen fietsenrekken!!! Die komen!! 

HSL Tracé en tunnel 

RWZI :Riool water 

zuiverings installatie 

Fietspad (J. Borgmanpad) langs 

de Oude Maas 

Zuidelijke ingang, eventueel gele-

genheid om fiets achter te laten.  

Voor auto’s beter de parkeerplaats 

bij Hotel Ara gebruiken. 

Nog meer wandel en 

recreatie mogelijk-

heden 
Parkeerplaats bij Hotel 

Restaurant ARA 

Lindtse dijk 

HSL Tracé en tunnel 

Struinpaden—goed 

schoeisel is nodig !! 

Reken voor de grote 

ronde op zo’n 2 à 3 km. 

Dat is een uurtje wan-

delen, maar als u her 

en der rondkijkt …. 


