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Natuurfotowedstrijd Hooge Nesse/Veerplaat 
 

Wedstrijd 
Gemeente Zwijndrecht organiseert samen met de Stichting Hooge 

Nesse/Veerplaat een natuurfotowedstrijd voor jong tot oud! Ontdek de 
natuur in uw regio door de lens van uw camera en ervaar wat dit 

prachtige natuurgebied in Zwijndrecht u kan bieden! 
 

Stuur uw mooiste natuurfoto van het gebied Hooge Nesse vóór 1 augustus 
2016 digitaal in naar natuur@zwijndrecht.nl. Iedereen kan mee doen! 

 
 

Uw foto onderdeel van tentoonstelling in Oude Raadhuis? 
Een selectie van de ingezonden foto's wordt afgedrukt. Deze worden in de 

maanden augustus en september getoond tijdens een expositie in het 
gemeentehuis in Zwijndrecht. Bij het sluiten van de tentoonstelling volgt 

de prijsuitreiking met een publieksprijs en een prijs door de vakjury. 

Details over de voorwaarden van deelname kunt u ook vinden op de 
website www.hoogenesse.nl. 

 
 

Excursies 
Stichting Hooge Nesse/Veerplaat organiseert samen met de Stichting 

Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard een aantal excursies om met 
een gids het gebied te ontdekken en te verkennen. Deze excursies vinden 

plaats voor en tijdens de duur van de fotowedstrijd. De data van de 
excursies worden gepubliceerd op de website www.hoogenesse.nl en in de 

huis-aan-huisbladen. Zie ook hierna. 
 

 
Geschiedenis 

Polder de Hooge Nesse is een voormalig landbouwpolder en daarna slib- 

en gronddepot. Het terrein van 72 hectare ligt tussen de Oude Maas en de 
Lindtsedijk in Zwijndrecht nabij Hotel Ara. Sinds 2013 werken de 

gemeente Zwijndrecht, het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en 
Stichting Hooge Nesse/Veerplaat samen aan de doorontwikkeling en 

nieuwe inrichting van het recreatiegebied Hooge Nesse /Veerplaat. Het 
gebied is geliefd vanwege de mooie ligging langs de Oude Maas met haar 

altijd levendige scheepvaart en vanwege de fijne recreatiemogelijkheden. 
Bijzonder is dat de ontwikkeling in het gebied voor een belangrijk deel 

plaats vindt door de intensieve en actieve betrokkenheid van bewoners uit 
Zwijndrecht. 
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Zaterdag 
23 april 

2016 

Vroege vogels excursie bij zonsopkomst 
Foto/natuur excursie. “Leer de Hooge Nesse 

kennen” 
Vroege vogels foto excursie. Zonsopgang in de Hoge 

Nesse. 
Georganiseerd door de Gemeente Zwijndrecht, Stichting 

Hooge Nesse/Veerplaat en Stichting Natuur & Landschap 

Zwijndrechtse Waard 
Aanvang 6.00 uur tot 9.00 uur Hooge Nesse 

Verzamelen bij Hotel Ara 
Maximale groepsgrootte 15 personen/ melden per email 

hooge.nesse@gmail.com 

 
 
ZATERDAG 
7 mei 

2016 

Natuur fotografie 
Foto/natuur excursie. Leer de Hooge Nesse kennen 

Georganiseerd door de Gemeente Zwijndrecht, Stichting 
Hooge Nesse/Veerplaat en Stichting Natuur & Landschap 

Zwijndrechtse Waard 
Aanvang 10.00 uur tot 12.00 uur Hooge Nesse 

Verzamelen bij Hotel Ara 

Maximale groepsgrootte 15 personen/ melden per email 
hooge.nesse@gmail.com 

 
 
Zaterdag 

25 juni 
2016 

Macro Fotografie (bloemen, vlinders enz) 

Foto/natuur excursie. Leer de Hooge Nesse kennen 
Georganiseerd door de Gemeente Zwijndrecht, Stichting 

Hooge Nesse/Veerplaat en Stichting Natuur & Landschap 
Zwijndrechtse Waard 

Aanvang 10.00 uur tot 12.00 uur Hooge Nesse 
Verzamelen bij Hotel Ara 

Maximale groepsgrootte 15 personen/ melden per email 
hooge.nesse@gmail.com 

 


