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      Organisatie   

Centraal in de organisatie staat de “Stichting Hooge Nesse/ Veerplaat”. Van-
daar worden de activiteiten in het gebied aangestuurd en gecoördineerd. Het 
gebied is eigendom van de NRIJ en het beheer wordt uitbesteed aan Staats-
bosbeheer.  

 

Kenmerkend voor het gebied is dat onderhoud merendeels wordt uitgevoerd 
door vrijwilligers. De natuurwaarde en ecologische waarde wordt bepaald 
door de Werkgroep natuuronderhoud, onderdeel van Stichting Natuur & 
Landschap - Zwijndrechtse Waard. Vrijwilligers van Zwijndrecht Werkt on-
derhouden de pluselementen, eveneens aangestuurd door de Stichting Hoo-
ge Nesse/Veerplaat. 

Alle werkzaamheden worden aangestuurd/verricht volgens het groeiboek 
dat onderschreven wordt door alle in dit boek genoemde organisaties. 

 

Het is dus belangrijk om de lijst met werkzaamheden goed te volgen en de 
juiste personen aan te spreken die verantwoordelijk zijn voor deze werk-
zaamheden. 

 

Vermeld dan ook altijd in een logboek wat voor werkzaamheden je verricht. 
De werkgroep natuuronderhoud zal zoveel mogelijk een lange termijnplan-
ning volgen die o.a. in dit boek te vinden is. De logboeken worden periodiek 
opgestuurd naar Staatsbosbeheer. 
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VEERPLAAT ORCHIDEEËN   

Hierboven een kaart waar de groeiplaatsen van de orchideeën zich bevinden . Met 

beheer moet er rekening worden gehouden met de bloeitijd. 

 

Op het ogenblijk worden deze terreinen eenmaal per jaar gemaaid door NRIJ. 

Ondanks de beschermde status zijn bedreigingen nog altijd aanwezig. Zoals onder-

houd persleiding riool zuivering, betreden door paarden. 

 

Soorten die geïnventariseerd zijn op de Veerplaat: Bijenorchis, brede orchis, rietor-

chis . Maar ook andere bijzonder planten groeien er ook, o.a. ratelaar. 

De rood gekleurde vlakken zijn reeds bekend als groeiplaatsen van de orchideeën.   

Voor alle werkzaamheden die verricht worden op de Hooge Nesse-Veerplaat is het  

Plan van aanpak Flora en Fauna van toepassing. Zie bij lage 1 hoofdstuk 3 blz. 2 

Vrijwilligerswerkzaamheden Hooge Nesse Veerplaat 

Maaien van deze vlaktes gebeurt éénmaal per jaar door de NRIJ, eind augustus/begin september en dan wordt het 

maaisel afgevoerd. 

 

Vanaf 2018 is in overleg besloten om 80 % van het terrein te maaien i.v.m. insecten en vlinder stand. 

In september/ oktober zal de rest gemaaid worden door Zwijndrecht Werkt. 

Het gras moet afgevoerd worden naar een nader te bepalen plek. 
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      ALGEMENE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN   

      HOOGE NESSE   

D 
Dagelijkse of wekelijkse schouw op veiligheid, gebreken en 

schades recreatieve voorzieningen en natuurelementen. 
SHN/V 

Intensiteit schouw afstemmen op intensiteit 

gebruik en periode 

D-C 
Melden schades recreatieve voorzieningen, indien mogelijk 

herstellen. 
SHN/V Altijd cc aan beheerder         

D 
Schoonhouden van de recreatieve voorzieningen  

(verwijderen zwerfvuil, aanplak) 
SHN/V  

D Zwerfvuil  SHN/V Minimaal 2x per week 

D2 Aanstootgevende graffiti binnen 24 uur verwijderen!  SHN/V Roland Lacroes BST 06-50823354  

 Algemeen groenonderhoud   

A Maaien ruigtes (inclusief verwijderen houtopschot) SHN/V  

A Maaien sinus-paden en gefaseerd maaien SHN/V  

A Maaien rietlanden SHN/V  

C Maaien schouwpaden + i(in) groei randen verharde weg NRIJ Bestek frequentie MTB 

C Opschonen sloten NRIJ Bestek  WHD 

A Uitgroei bomen langs paden  SHN/V  

A Stormschade  SHN/V Alleen Hooge Nesse/ melden SBB 

A Knotwilgen onderhouden SHN/V  

D Onderhoud bankje bij HSL ingang SHN/V  

 Insectenhotel en nestkasten   

A Instandhouding van insectenhotel SHN/V Incl. grootonderhoud anders verwijderen 

A Controle op veiligheid, schades en gebreken SHN/V  

A Alle nestkasten  (vleermuizen, torenvalk, marter enz.)  SHN/V Controle en onderhoud 

 Wandelroutes   

A Maaien van paden en randen SHN/V Vanaf 1 juni 2018 7x per jaar of meer 

AD controleren route-aanduidingen en waar nodig herstellen SHN/V  

AD Maaien rondom de palen route aanduiding  SHN/V  

AD Route aanduiding / palen vervangen en onderhouden SHN/V Levering palen SBB 

 Speelbos   

D 
Dagelijkse controle op gebreken en schades van  

speelelementen 
SHN/V  

D Dagelijkse controle op veiligheid van speelelementen SHN/V 
Technische inspectie, bij reparatie + 1x per 

maand visuele inspectie  

A Maaien van looppaden in de speelpolder SHN/V  

A Graszaad i.v.m. reparatie enkele plekken SHN/V Levering NRIJ 

D Bankje / Boomstammen SHN/V  

A Brug ( dragline platen) bekleed met gaas SHN/V Gaas levering NRIJ 

Hier een opsomming van wie verantwoordelijk is voor welke tak/ verantwoordelijkheden. De lijst is gemaakt naar aan-

leiding van de nadere overeenkomst tussen de NRIJ (Staatsbosbeheer) en de SHV (stichting Hooge Nesse/Veerplaat). 

      WERKVERDELING PER ORGANISATIE   
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SPEELPOLDER HOOGE NESSE   

Onderhoud van het speelbos wordt verricht door: 

Zwijndrecht Werkt en de Werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse Waard. Zij onderhouden de  

 Paden die door het bos lopen (open houden) 

 Grasveld maaien, eventueel bloemvelden er in laten ontwikkelen. (licht geel op de kaart) 

 Bloemenveld éénmaal per jaar maaien 

 Speeltoestellen rondom schoonhouden van begroeiing 

 Vuil ophalen 

 Fruitbomen onderhouden 

 Bloemenveld / vlindertuin éénmaal per jaar maaien 

 Sierstenen 

Speellpolder Hooge Nesse 

Kaart  november 2017 met alle aanwezige  speel/educatieve elementen 
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      Wandel routes Hooge Nesse/Veerplaat  

Paal kleuren 

 Rood  (midden afstand wandeling)               

 

 Blauw     ( lange agfstand wandeling)       

 

 Geel      ( korte afstand wandeling) 

 

Onderhoud 

Door “Stichting Zwijndrecht werkt” zullen de  palen onderhouden worden. 

 

 Verven in de juiste kleuren 

 Vandalisme/ vervanging 

 Slijtage 

 Vrijhouden van begroeiing er omheen. 

In een cirkel van 50 cm er omheen 

 

Van deze wandelroute is een folder beschikbaar: 

Op de Website van de SN&LZW 

Af te halen bij het Weetpunt of bezoekers centrum Hooge nesse (vanaf sep-

tember 2018) 
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Maai cyclus Hooge Nesse/Veerlaat   
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 Zwaluwwand /palen   

A-D Instandhouden zwaluwwand en vleermuizen verblijf SHN/V  

A-D Schoonmaken en vrijmaken van zwaluwnest-gaten SHN/V  

A-D Schoonhouden van omgeving SHN/V  

A Vleermuizen palen SHN/V  

       ONDERHOUD OEVERZWALUWENWAND en   

       VLEERMUIZEN VERBLIJF   

Behalve vleermuizen maken 

ook vaak andere dieren van 

ondergrondse ruimten gebruik 

om de winter door te komen. 

Het gaat om insecten als dag-

pauwogen, roesjes (een soort 

nachtvlinder) en muggen en 

amfibieën als padden, kikkers 

en salamanders. 

 

Klimaat in de vleermuizen kelder  

Het klimaat moet redelijk stabiel zijn. In een kleine ruimte met een inhoud van enkele kubieke meters is dit te bereiken door  het 

aanbrengen van een zo groot mogelijke aarden afdeklaag (tenminste 1 m. dik) en het afsluiten met twee deuren. In een grote 

ruimte ontstaat veel sneller een stabiel klimaat en is het afsluiten van de toegang met een hek vaak voldoende. 

Indien de ruimte dit toelaat moet de inrichting gericht zijn op een gradiënt, d.w.z. een verloop in klimaat. 

De daarvoor meest geëigende delen moeten stabieler of juist minder stabiel zijn of gemaakt worden. Het deel van de ruimte het  

dichtst bij de ingang is normaal gesproken instabiel, het deel achterin de ruimte het meest stabiel (zie kadertekst ‘luchtcirculatie’). 

De stabiliteit is te beïnvloeden door bijvoorbeeld het plaatsen van een binnendeur, welke een goed geïsoleerd deel scheidt van 

een minder goed geïsoleerd deel. Ook kan een doorgang smaller en langer gemaakt worden door het plaatsen van verspringen-

de binnenmuurtjes. Indien meerdere ruimten dicht bijeen aanwezig zijn kunnen die op uiteenlopende wijzen ingericht worden, 

gericht op verschillende klimaten. Door bij één ruimte een hek te gebruiken als afsluiting en bij een andere ruimte een deur zijn 

een respectievelijk instabiele en stabiele ruimte te vormen. 

Ook in verticale richting is diversiteit in klimaat te creëren door onregelmatigheden in het plafond te maken. Warme, vochtige 

lucht blijft hangen op verhoogde plaatsen of plaatsen waar door schotten minder luchtcirculatie mogelijk is. 

 

Indien de luchtvochtigheid minder is dan 80 tot 100 % kan deze door het binnen pompen van water (bijvoorbeeld) door 

de vrijwillige brandweer) verhoogd worden. Vandalismegevoelige ruimten verliezen veel van hun aantrekkingskracht 

indien er een laag water op de vloer staat. Ook kunnen bakken, gevuld met water, worden geplaatst. Vanwege de kans 

dat vleermuizen in zulke bakken met water terecht komen en erin verdrinken, is het bijzonder belangrijk deze af te dekken met 

een rooster of iets dergelijks. Ook kunnen er enkele bakstenen in geplaatst worden, zodat vleermuizen die erin vallen er makke-

lijk weer uit kunnen klimmen. De aanwezigheid van veel water zal als een buffer op de temperatuur werken. 

Inmiddels heeft de Hooge Nesse eind 2017  

een vleermuizen verblijf en een oeverzwalu-

wenwand. gekregen 

In april/mei 2018 zal deze officieel geopend 

worden en de naam krijgen “Johan Prinswand 

oeverzwaluwenwand”. Johan was de persoon 

die al 1990 begon met het maken van een plan 

voor een oeverzwaluwenwand op de Hooge 

Nesse. 
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Vleermuizen verblijf en vleermuizenkasten   

Vleermuizen kasten 

Op de Hooge Nesse staan 2 palen met elk 2 vleermuizen 

kasten er op geplaatst. Dit zijn professionele kasten waar 

zomers vleermuizen hun onderkomen kunnen vinden. 
 

Wij proberen de vleermuizen stand op de Hooge Nesse naar 

een gezonde haalstand te krijgen. In de huidige situatie is dit 

door gebrek aan bomen met spleten en andere onderkomens 

haast niet mogelijk. In de onmiddellijke omgeving worden wel 

vleermuizen gesignaleerd. O.a. op de Veerplaat en in het 

Develbos zitten populaties die hun onderkomen op de Hooge 

Nesse zouden kunnen vinden. 
 

Er is gebleken dat dit soort verblijf ook in ondergrondse kel-

ders en bunkercomplexen wordt gebruikt, waar men door de 

hoge vochtigheid niet graag hout wil gebruiken. 

 

Aanbrenging in het bos. In jonge bossen, herbebossin-

gen en parken vermindert hierdoor het gebrek aan geschikte 

boomholen en -spleten. 

Bouw 

 Voor de binnenmuren 

zijn oude straattegels 

gebruikt die willekeurig 

op elkaar gelijmd zijn. 

 Ook zullen er kasten be-

stemd voor dit soort ver-

blijven worden geplaatst. 

 Plafond is gemaakt van 

steengaas 
Gaten worden 

gevuld met rivier-

zand met klei. 

. Deze materialen kunnen gekocht worden of zelf gemaakt worden      

Vultrechter van kunststof em-

mer gemaakt       
voorzijde vulstok                        Palenboor op 6,5 cm breedte gemaakt  

D Vleermuizenkasten onderhouden SHN/V  
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       Veerplaat   

Veerplaat  

  Algemeen groenonderhoud   

C Algemeen Regulier onderhoud NRIJ  

A Maaien orchideeën-pad SHN/V  Experimenteel 2018 (nog onzeker) 

D 
Maaien bermen langs voet- en fiets- en natuurpad in 

Veerplaat  
SHN/V 7 maal per jaar  

D 
Verschillende tussenstukken maaien westelijk gedeel-

te van de Veerplaat 
SHN/V 

7 maal per jaar/ Wordt nog in aparte 

bijlage uitgewerkt 

  Bootcamproute   

D Snoeien groen naast schelpenpad in bosgebied SHN/V  

D 
Beheer en onderhoud Bootcamponderdelen / -

oefeningen 
SHN/V  

D Beheer en onderhoud nieuw schelpenpad NRIJ  

D Beheer en onderhoud berm naast nieuw schelpenpad NRIJ  

C Onderhoud sprintbaan NRIJ Maaien 

C Aanleveren materiaal  NRIJ  

C Sprintbaan NRIJ schouwstrook 

 

De Bootcampbaan bestaat uit verschillende onderdelen. 

 Jogging/wandelpaden 

 Sprintbaan 

 Bootcampelementen 
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  Discgolf-course (frisbee-course)     

D Dagelijkse controle op gebreken en schades SHN/V  

D Melden schades, indien mogelijk SHN/V Incl. reparaties 

D 
Schoonhouden van korven  

(verwijderen vuil, graffiti en aanplak) 
SHN/V  

D Maaien cirkel rondom frisbeekorven, Ø 5 meter SHN/V  

D Maaien cirkel rondom tee-offs; Ø 5 meter SHN/V  

D 
Klein onderhoud  

(e.e.a. conform onderhoudsvoorschriften leverancier) 
SHN/V Conform voorschriften leverancier 

B Groot onderhoud aan toestellen SHN/V 
Kan alleen als regulier onderhoud juist ge-

beurt of verwijderen als het niet meer aan de 

D Maaien gras Frisbee-parcours SHN/V  

C Onderhouden beplantingsvakken rondom NRIJ  

Maximaal sportief presteren 

 

Spirit of the Game is de belangrijkste regel in de frisbeesporten. Er is geen 

scheidsrechter: de verantwoordelijkheid voor het houden aan de regels ligt 

bij iedere speler. Maximaal presteren kan alleen als je je aan de regels 

houdt. 

 

De organisatie van de Nederlandse Frisbee Bond is gebaseerd op de Spirit 

of the Game. We zijn allemaal vrijwilligers en bijna allemaal ook speler. 

Iedereen heeft en krijgt de verantwoordelijkheid om binnen de afspraken 

zijn taak te vervullen. We vertrouwen daarbij op een open cultuur waar pro-

fessioneel organiseren, onderlinge feedback en plezier samengaan. 

 

Frisbeesport.nl 
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      Onderhoud discgolf baan   

 

  afgooiplaat   5 meter maaien De Sprong 

        Disk  5 meter maaien Zwijndrecht werkt 

Maaiwerkzaamheden op de Diskgolfbaan 

 

Deze worden verricht door vrijwilligers van de  “LZW” uit  

Zwijndrecht. 

 

 NRIJ zal vooralsnog 7 maal per jaar het gebied laten maaien 

 Tussendoor zal LZW het gras van de banen kort houden: een 
cirkel rond de afgooiplaats, baan naar de korf en rondom de 
korf. De cirkels zullen een doorsnede hebben van 5 meter. 

 Disk elementen die in het bos staan; daar zal het pad schoon-
worden gehouden d.m.v. van bladblazen. 

 Om een duidelijk pad te creëren is het wenselijk om hout snip-
pers op dit pad (hole 7) te gooien. Dit wil LZW eventueel uit-
voeren en onderhouden als de gewenste snippers voorhanden 
zijn. 

 Bij de afgooiplaat is een paaltje geplaatst voor herkenbaarheid 

 

Bij hole 14 en 15 moet er extra gemaaid worden rond de  

elementen en een looppad van ongeveer 1 meter breed 

van afworpplaats naar de korf. De omgeving wordt éénmaal  

per jaar gemaaid door de Staatsbosbeheer 

 

Voor een plattegrond van alle zie blz.15  

 

Gebruik voor werkzaamheden ,vul dan de gegevens in het logboek in 
met vermelding van holenummer, dan weten de volgende  maaiers 
welke baan het laatst gemaaid is. 

NRIJ 7 x 

per jaar 

 

 

 

 

 

 

 

Maximaal 

1 meter 

breed 

maaien 
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West 

Oost 
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  Beachveld   

D Algemeen beheer en onderhoud Beachveld SHN/V TBM / ernstige vervuiling (NRIJ) 

D 
Schoonhouden zand in het Beach-veld, 

verwijderen hondenpoep, glas, zwerfvuil, etc. 
SHN/V Voor evenementen   

D 
Schoonhouden randen van het Beach veld,  

gras verwijderen uit zand, zand verwijderen uit gras, etc. 
SHN/V 

Afhankelijk van gebruik maandelijks of twee-

wekelijks bij intensief gebruik 

D Vlakken en egaliseren Beach veld SHN/V 
Afhankelijk van gebruik  

en voor evenementen. 

D Legen prullenbak (indien aanwezig) SHN/V 
Afhankelijk van gebruik wekelijks  

en voor evenementen. 

D 
Schoonhouden van toilet- en opbergvoorziening, incl. in-

richting. (dixies) 
NRIJ Voor evenementen   

D 
Kleinschalig onderhoud aan hang- en sluitwerk en schilder-

werk van container 
SHN/V Indien nodig 

D Onderhoud aan gevel-beplanting / gevelbekleding SHN/V Afhankelijk van gekozen bekleding 

D Onderhouden van fietsenstallingen. SHN/V Maandelijks 

D Beheer en onderhoud van de tribune SHN/V n.t.b. na realisatie 

C Groot onderhoud aan Beach veld SHN/V NRIJ allen zand aanvullen 

D Groot onderhoud aan tribune SHV/V  

C Groot onderhoud aan container SHN/V  

D 
Maaien gras rondom  

(omvormen van bloemrijk naar recreatief gras) 
SHN/V  

C Onderhouden beplantingsvakken rondom SHN/V  

C Doorspuiten drainage NRIJ 
Drie Jaarlijks TBM cyclus  

tenzij er een incident ontstaat  

C Zand zeven en reinigen NRIJ  

C Nieuw (aanvullend) zand aanvoeren NRIJ  
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 Beweegtuin     

D Algemeen beheer en onderhoud Beweegtuin SHN/V  

D Dagelijkse controle op gebreken en schades SHN/V  

D Melden schades, indien mogelijk herstellen SHN/V Of anders verwijderen 

D Beheer van half verharding rondom beweegtoestellen SHN/V  

D 
Schoonhouden van toestellen (verwijderen vuil, graffiti en 

aanplak). 
SHN/V  

C Groot onderhoud aan Beweegtuin   SHN/V Relatie dagelijks onderhoud of anders verwijd-

D Korthouden grasranden rondom beweegtuin SHN/V 
Maandelijks of tweewekelijks indien nodig in 

de zomerperiode 

D Schoonhouden toestellen SHN/V Wekelijks 

D 
Klein onderhoud (smeren bewegende delen e.e.a. conform 

onderhoudsvoorschriften Norwell) 
SHN/V 

Conform voorschriften leverancier / of gelang 

het gebruik 

D Onderhouden beplantingsvakken rondom SHN/V  

D Maaien gras rondom, buiten beweegtuin SHN/V  

C Aanleveren van  gravel voor reparatie en egalisatie NRIJ  

Rapportages en bevindingen naar beheerder n.a.v. inspecties  o.i.d. 
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      PRIORITEITEN LIJST   

4 
Aanstootgevende graffiti  

binnen 24 uur verwijderen!  
SHN/V Roland Lacroes BST 06-50823354  

B-D Dagelijkse controle op gebreken en schades SHN/V  

B-D Melden schades, indien mogelijk SHN/V  

B-D 
Schoonhouden van korven (verwijderen vuil, graffiti en aan-

plak) 
SHN/V  

D Maaien cirkel rondom frisbeekorven, Ø 5 meter SHN/V  

D Maaien cirkel rondom tee-offs;  Ø 5 meter SHN/V  

D Algemeen beheer en onderhoud Beachveld SHN/V  

D 
Schoonhouden zand in het Beach-veld, verwijderen honden-

poep, glas, zwerfvuil, etc. 
SHN/V Voor evenementen i.s.w met NRIJ 

D Algemeen beheer en onderhoud Beweegtuin SHN/V  

D Dagelijkse controle op gebreken en schades SHN/V  

D Melden schades, indien mogelijk herstellen SHN/V  

D Beheer van half verharding rondom beweegtoestellen SHN/V  

D 
Schoonhouden van toestellen (verwijderen vuil, graffiti en 

aanplak). 
SHN/V  
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Versperringen   

Toegangshekken Hooge Nesse 

 

Alle bevoegde partijen hebben een sleutel van de twee hekken. De andere toegang is over een weiland. Daarvoor is 

geen sleutel nodig. De wegen worden gebruikt mede voor onderhoud voor de watergangen.  

 

Bij alle ingangen staan informatie borden. Helaas is na 2 jaar nog geen goede en duidelijke bebording opgehangen. 

De huidige teksten zijn tegenstrijdig. 

 

Ook zou bij de  toegangen ‘een verbod na zonsondergang’ belangrijk zijn in de strijd tegen vandalisme. 

Afrastering 

 

Rond de Hooge Nesse is een hek dat gehandhaafd is na de openstelling. Er is wel besproken dit te laten staan om 

eventuele begrazing mogelijk te maken zonder al te grote ingrepen van een  nieuw hek. Op verschillende locaties is 

er geen hek maar dan is de sloot de werende werking.  

Bij begrazing door Schotse Hooglanders bijv. zal er wel iets moeten gebeuren. Omdat deze het water gewoon over-

steken. 

Er zullen dan ook vee roosters geplaatst moeten worden. 

Tijdelijke versperringen of zachte versperringen 

 

Deze zijn nodig om te voorkomen dat paden 

ontstaan door belopen waar het niet de bedoe-

ling is. Ook is het verstandig om kiene bordjes 

er (soms) bij te zetten (om welke reden).  

Bij de vleermuizen/oeverzwaluwen wand is bijv. 

een bordje ‘niet betreden, gevoelig terrein voor 

flora en fauna’ nodig. 
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       WERKPLAATS (GREENHOUSE) HOOGE NESSE   

Een Greenhouse: is een container omgeven door grond 

Sleutel: Er zijn vier sleutelhouders voor de opslagruimte op de Hooge Nesse 

Alarm: uit veiligheidsoverwegingen wordt in dit document niet bekend gemaakt ‘hoe’. 

 

 GREENHOUSE     

A Algemeen beheer en onderhoud green house SHN/V  

A Dagelijkse controle op gebreken en schades SHN/V  

A Onderhoud hekwerk en vlonder NRIJ Veiligheid controle 

      WERKPLAATS (GREENHOUSE) VEERPLAAT 

 GREENHOUSE     

B Algemeen beheer en onderhoud green house SHN/V  

D Dagelijkse controle op gebreken en schades SHN/V  

D Onderhoud wilgen wand SHN/V  
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GEREEDSCHAP EN VOERTUIG KEURINGEN   

Motorisch materiaal keuring “Werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse” Waard” 

A2 Tractor SHN/V  

A1 Eénassige motormaaier NRIJ Keuring Staatsbosbeheer 

A1 Ketting zaag NRIJ Keuring Staatsbosbeheer 

A1 Bosmaaier NRIJ Keuring Staatsbosbeheer 

A1 Heggenschaar NRIJ Keuring Staatsbosbeheer 

A1 Generator SHN/V  

A1 Ladderkeuring SHN/V Landschap en Erfgoed 

Motorisch materiaal keuring “Stichting Hooge Nesse/Veerplaat 

B Gator SHN/V  

B Ketting zaag NRIJ Keuring Staat Bosbeheer 

B Bosmaaier NRIJ Keuring Staat Bosbeheer 

B Heggenschaar NRIJ Keuring Staat Bosbeheer 

B Generator SHN/V  

B Ladderkeuring   

Nachtvlinder telling 2017 



Werkgroep Flora en Fauna Zwijndrechtse Waard    22 

2018                                                                            DE HOOGE NESSEPOLDER– VEERPLAAT                                                   Hoofdstuk 2 

       Vak weergave Hooge Nesse/Veerplaat   

Om de communicatie te verbeteren wordt aangeven in welk vak we bezig 

zijn. We gaan er vanuit in de toekomst te gaan werken met GPS  
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Logboek   

Vergunningen en evenementen beleid   

Vandalisme en handhaving   

Voor alle activiteiten is een vergunning nodig die aan te vragen is bij  Staatsbosbeheer of Stichting Hooge Nesse/

Veerplaat 

 

Ook zijn voor instellingen die gehele jaar actief zijn “Jaarrond vergunningen” nodig. 

Helaas zijn we in 2017 getroffen door een grote hoeveelheid vandalisme, waaronder de vele brandstichtingen.  

De handhaving wordt verricht door Staatsbosbeheer en de Politie (Calamiteiten rapport). 

Ook houden vrijwilligers en anderen zoals omwonenden in de gaten wat er gebeurt. Deze gebeurtenissen worden vermeld 

in een calamiteiten verslag. 

Grote zorg is er omtrent de handhaving, mede omdat de borden bij de ingangen niet voldoen. Daardoor zijn er een aantal 

problemen. 

 

 Loslopende honden (er zijn hondenbezitters die zonder lijn rondlopen, die lijn hebben ze niet eens bij zich). 

 Paarden 

 Mountainbikers. Deze rijden de paden kapot, terwijl wij ze juist proberen te onderhouden. (soms meer dan 30 

fietsers tegelijk 

 Vuurverbod 

 

Het is noodzakelijk dat de toegangsborden duidelijk de regels aangeven van wat wel en wat niet mag. Ook zou een 

nachtverbod uitkomst bieden tegen vandalisme. 

Mede omdat dit juist in de schemer en nachtelijke uren plaats vindt. 

Ontheffingen voertuigen   

Om op de terreinen te mogen rijden is een vergunning nodig die verstrekt wordt door het Waterschap. 

Dit geldt zowel voor de Hooge Nesse als de Veerplaat 

Zowel Zwijndrecht Werkt als de Werkgroep Natuuronderhoud houden een logboek bij van de verrichte werkzaam-

heden. Deze worden maandelijks overhandigd aan Staatsbosbeheer.  Voorbeeld:  Met kaartaanvulling  

Datum Werkzaamheden/ vak nummer Bijzonderheden Leiding 
Aan-
tal 

Weer 
Kaart 
no 

Vak 

11-1-2017 
woensdag 

Losse bomen verwijderd  uitzicht en rietveld vergroting Ron 7 
Wind/
droog 

13 23 

21-1-2017 
zaterdag 

Bomen gekapt en sinus baan gemaaid maaien sinus met verwijdering van bramen Ron 7 Zon 14 23,24,25 

    Overlast Mouintain bikers (10 stuks) wandelend            

    publiek werd van pad weggedrukt           

1-2-2017 
woensdag 

Afmaken bomen/ takkenril maken, gras maaien  geheel in kader jaarlijkse maancyclus Ron 10 bewolk 14 24,25 

  verwijderen gemaaide bramen en gras Last van paard sporen     droog   12,21 

  Gras gemaaid vak 12/21             
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      Gebouw locatie tekening (realisatie 2018)   
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ACTIVITEITEN EN EXCURSIES   

REEDS UITGVOERDE IDEEËN EN 

NIEUWE IDEEËN 

 Jungle tocht 

 Greenhouse” 

 Blotevoeten tocht 

 Muizenruiter maken 

 Eetbaar voedsel 

 Orchideeën tocht 

 Vogel excursie 

 Diverse thema's Foto excursie 

 Natuur werkdag(en) organiseren 

 Vleermuizen excursie 

 Wandeltochten 

 Dauwtrappen 

 Natuurmarkt 

 

Nestkasten maken voor 

 Torenvalk 

 Bosuil 

 Ooievaar  

 

Er is nog veel meer te organiseren en er zijn zoveel 

ideeën. 

Belangrijk hiervoor is vrijwilligers te vinden. 

VOORBEELD: 

 

Workshop: Koken op houtvuur - zater-

dag …….oktober 

 

Vuur stoken, koken, eten, drinken en sa-

men bezig zijn in de natuur. Dat zijn de 

ingrediënten van deze avontuurlijke work-

shop op de Hooge Nesse bij Zwijndrecht . 

Deze activiteit wordt in samenwerking 

met ……………………... 

 

Eten uit de natuur 
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Geocaching is inmiddels een populaire manier 

van vrijetijdbesteding. 

De beheerders van de caches gebruiken voor 

deze activiteit natuurterreinen (e.d.) waarvan zij 

zelf niet de eigenaar of beheerder zijn. 

 

Dit betekent: 

 dat zij een vergunning moeten aanvragen 

om caches te mogen uitzetten; 

 dat ze het belang van de natuurwaarde 

van het gebied bovenal respecteren; 

 dat het verbod om buiten de paden te    

treden ook voor hun geldt en bij uitzondering na 

overleg met Staatsbosbeheer en Stichting Hoo-

ge Nesse/Veerplaat uitzonderingen gemaakt 

mogen worden. 

 

 de vindplaatsen gemeld zijn bij de SHV om er bij onderhoud door de natuurwerkgroep rekening mee te kunnen 

houden; 

 geen materialen gebruikt worden die slecht zijn voor de natuur. Hieronder vallen bijvoorbeeld het gebruik van 

luchtballonnen en kunststoffen. Alleen snel afbreekbare materialen die ongevaarlijk zijn voor flora en fauna mo-

gen gebruikt worden. 

 

Op het ogenblijk hebben twee partijen een vergunning van de NRIJ om een route uit te zetten:  

 IVN– stichting natuur en landschap Zwijndrechtse Waard Zwijndrecht  

(https://www.geocaching.com/geocache/GC6C246_ontdek-de-hooge-nesse) 

 (Website) 

 

 

 

De SHNV-behoudt zich het recht voor om in samenwerking met 

Staatsbosbeheer in te grijpen en wijzigingen te laten uitvoeren 

in de vindplaatsen ter bescherming van de natuur. 

Ook zullen wij de voorwaarden zoals vermeld in de vergunning 

grondig bestuderen ter verbetering.  

Het blijkt dat de huidige druk op het terrein van de Hooge Nes-

se door geocaching gereguleerd moet worden door het aantal 

caches te beperken. 

      GEOCACHING   
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                                                   Arcadis advies / Waterschap  

 

 

Aanleiding 
De Hooge Nesse is een natuur- en recreatiegebied dat ontwikkeld is op een voormalig havenslibdepot 
waarover een leeflaag is aangebracht. Door de jaren heen zijn er verschillende typen vegetatie ontstaan in 
het gebied en zijn er ook steeds meer (broed)vogels die het gebied weten te vinden. 

 

Het beheer van de Hooge Nesse is in handen van de Stichting Hooge Nesse/Veerplaat (SHNV) en wordt 
volledig uitgevoerd door vrijwilligers. De stichting heeft een convenant gesloten met het Natuur en Rec-
reatieschap IJsselmonde (NRIJ) die formeel gebiedseigenaar is1. 

 

Bij het beheer en onderhoud van het gebied loopt de stichting aan tegen de wijze waarop de watergang op 
de grens tussen het gebied en de waterzuivering wordt onderhouden. Via het Kern met Pit programma van 
de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij heeft de stichting om advies gevraagd. Dit programma biedt 
stichtingen zoals deze de mogelijkheid advies in te winnen bij specialisten van Arcadis, in dit geval specialis-
ten op het gebied van water en hydrologie. 

 

Vraag 
Op de grens van het natuurgebied en de waterzuivering ligt een ‘Leggerwatergang’ van het waterschap 
(waterschap Hollandse Delta). 

Hierover heeft SHNV twee vragen met betrekking tot een onwenselijke situatie: 

De overlast als gevolg van onderhoud aan deze watergang; 

De drainerende werking op het natuurgebied. 

 

1 In 2017 zal het eigendom waarschijnlijk overgaan naar Staatsbosbeheer 

 

Figuur 1: Inrichting van het 
gebied. De watergang waar 
het om gaat is met een rood 
kader gemarkeerd. (Bron: 

SHNV) 

 

 

 

Arcadis Nederland B.V., Beaulieustraat 22, 

Arnhem    T +31 (0)88 4261 261   

www.arcadis.com 

 

Arcadis Nederland B.V. - Registered office: 

Arnhem - Registered number: 09036504 
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Ad1. Onderhoud 
 

De watergang is heel lang niet onderhouden geweest, maar wordt sinds kort in ieder geval jaarlijks weer 

gemaaid door het waterschap. Doordat de watergang slecht toegankelijk is voor groot materieel dient een 

breedspoor onderhoudspad van circa 5 m breed obstakel vrij en gemaaid te worden (zie Figuur 2). Vervol-

gens kan de watergang door het waterschap 

worden onderhouden. De grote machines moeten 

dwars door het gebied en zorgen daarbij voor 

grote verstoring van de flora en fauna. Vooral 

broedvogels worden hierdoor verstoord, mede 

door het moment waarop de werkzaamheden 

worden uitgevoerd. Een bijkomend effect is dat 

het onderhoudspad uitnodigt om als wandelpad te 

gebruiken. Recreanten en (los lopende) honden 

zorgen voor verdere verstoring van de broedvo-

gels in het gebied. 

 

Figuur 2: Onderhoud watergang. (Foto: Ron Stevense) 

 

Ad2. Drainerende werking 
 

De watergang ligt in het laagste deel van het natuur- en recreatiegebied. Zie Figuur 4 voor de maaiveld-

hoogte van het gebied. Daaromheen liggen rietvelden die te kampen hebben met droogte. Intensief onder-

houd aan de watergang vergroot de drainerende werking van de watergang waardoor water minder lang 

vastgehouden kan worden in het gebied. De diepe ligging van de watergang, gecombineerd met het inten-

sieve onderhoud hebben daarmee een ongewenst effect op de natuurwaarden in het gebied.  

 

De SHNV wil graag in gesprek met het waterschap om de (onderhouds)situatie van deze watergang te ver-

beteren. De kernvragen zijn: 

Wat is de functie van de watergang en is het noodzakelijk dat de watergang (intensief) onderhouden wordt? 

Zijn er andere mogelijkheden voor het onderhoud, zodat de impact op het gebied beperkt wordt? Bijvoor-

beeld een andere vorm van onderhoud, ander moment, uitbesteden aan SHNV, etc… 

 

Gebiedseigenschappen vanuit een hydrologisch oogpunt 
 

De watergang voorziet enkel in de ontwatering van de aangrenzende percelen. Dit wordt ook bevestigd door 

de Leggerkaarten van het waterschap (Figuur 3). In dit geval zijn dat de Hooge Nesse en de waterzuivering. 

Vanuit het perspectief van natuur is het de wens om water zo veel mogelijk vast te houden, wat de wa-

tergang overbodig maakt. De vraag voor het waterschap is dus nog of deze watergang een (belangrijke) 

functie heeft voor de ontwatering van het terrein 

van de waterzuivering. De watergang komt uit in 

een andere watergang, vervolgens zorgt een 

gemaal voor de afwatering naar de Oude Maas. 

Wanneer er voor gekozen kan worden om de 

watergang niet langer te onderhouden, levert dit 

niet alleen winst op voor de natuur, maar mo-

gelijk ook voor de kosten voor het onderhoud 

van de watergang en de draaiuren van het ge-

maal. 

 

Figuur 3: Legger Waterschap. (Bron: Waterschap 

Hollandse Delta) 
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Het gebied de Hooge Nesse vormt ten opzichte van de omgeving een ‘bult’ in het landschap. Dit heeft te 

maken met de wijze waarop dit gebied is ontstaan. Op de hoogtekaart zijn de grote hoogteverschillen in het 

landschap goed zichtbaar (Figuur 4). Vernattende effecten als gevolg van een eventuele aanpassingen aan 

het onderhoud van de watergang zullen alleen van invloed zijn op het direct daaraan grenzende laaggele-

gen deel (gele kleuren op de kaart). Op de delen die hoger liggen (tot enkele meters hogers; donkeroranje 

kleuren op de kaart) zullen geen vernattende effecten optreden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Hoogtekaart. De 
watergang is indicatief 
aangegeven met de grijze 
stippellijn, de locatie van 
het gemaal met de ster 
en de toegangsroute die 
gebruikt wordt voor het 
onderhoud aan de wa-
tergang met de dunne 
grijze lijn. (Bron: AHN2, 
Nationaal Georegister) 

 

 

Vervolgstappen 
 

Arcadis gaat op zoek naar de juiste contactpersoon binnen het waterschap, bij voorkeur een gebiedsbe-

heerder die het gebied goed kent. Aan deze persoon worden bovenstaande bevindingen en vragen voor-

gelegd. We zetten er op in dat deze persoon ook samen met de werkgroep van SHNV op veldbezoek gaat. 

Ervaring leert dat zodra er wederzijds begrip ontstaat voor elkaars wensen en belangen er vaak goede 

oplossingen en maatregelen bedacht kunnen worden waar alle partijen baat bij hebben. Wanneer de wa-

tergang niet of minder intensief onderhouden hoeft te worden heeft dit ook voor het waterschap duidelijke 

voordelen. 

 

Vervolg aanvraag aan het “Waterschap Hollandse Delta” 

 

Door de SHNV  is in het kader van  “Kern met pit” een advies gevraagd over de watergang die elk jaar een (zeer) brede schouw-

strook heeft en het uitbaggeren van sloten. 

Deze werkzaamheden hebben een grote impact op de omgeving mede omdat dit het enige water is in de omgeving is.  

Het laten “verlanden” zal een drassig effect hebben en derhalve meer leven inhouden. Ook de schouwstrook zal door de begroei-

ing meer fauna gaan herbergen dan nu het geval is. Gebleken is dat juist in deze watergangen en zijn omgeving dieren hun on-

derkomen vinden; zoals wezel, hermelijn en bunzing. 

 

Ook is het een “stilte gebied” waar geen werkzaamheden verricht zouden moeten worden. Door dit een vaste vorm te geven zal 

dit zeker een positief effect hebben in de toekomst. Ook zal water van de omgeving meer op de Hooge Nese vast gehouden wor-

den 

Als er eventuele begroeiing in toom gehouden moet worden, zal de werkgroep dit voor zijn rekening nemen.  

Formeel moet de aanvraag door de eigenaar/beheerder worden gedaan. 

 

In 2018 willen we aanvraag klaar hebben voor de beheerder en Waterschap.  

(Reeds in 2017 is er een voorgesprek geweest met het Waterschap Hollandse Delta) 
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       Arcadis - Hoogtekaart   
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Veiligheidsregels 

  

De vrijwilliger dient bij het verrichten van de overeengekomen activiteiten de vereiste zorgvuldigheid in 

acht te nemen en in het algemeen te handelen zoals een goed vrijwilliger zich hoort te gedragen. 

  

De vrijwilliger zal de in het belang van orde, veiligheid en gezondheid gegeven gedragsregels, voorschrif-

ten en aanwijzingen, zoals deze van toepassing zijn voor het personeel van het NRIJ, in acht nemen. 

  

Het NRIJ en stichting hebben periodiek overleg. Belangrijke agendapunten in dit overleg zijn dan: de vei-

ligheid, het onderhoud, evenementen, rondleidingen en andere zaken die op dat moment spelen 

  

Het NRIJ kan de stichting vragen om een doktersverklaring te overhandigen, waaruit blijkt dat de vrijwilli-

ger medisch verantwoord het vrijwilligerswerk kan verrichten. De kosten voor deze verklaring kunnen bij 

overlegging van het betalingsbewijs gedeclareerd worden. 

  

De stichting zal eventuele benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen. Deze 

dienen door de vrijwilliger gebruikt te worden. 

  

Ongevallenverzekering 

  

De stichting heeft voor de vrijwilligers een ongevallenverzekering afgesloten. Deze garandeert een uitke-

ring in geval van ernstig lichamelijk letsel of dood door een ongeval, dat de vrijwilliger tijdens de uitoefe-

ning van de overeengekomen activiteiten is overkomen. 

  

De vrijwilliger verklaart een exemplaar van de verzekeringsvoorwaarden te hebben ontvangen. 

  

Zorg voor eigendommen van het NRIJ 

  

Alle, eventueel, door het NRIJ voor de uitvoering van deze overeenkomst ter beschikking gestelde materi-

alen blijven eigendom van het NRIJ. 

  

De stichting moet de apparatuur, gereedschappen, werkkleding en alle overige eigendommen van het 

NRIJ die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, met de vereiste zorgvuldigheid beheren. 

  

Bij het einde van deze overeenkomst dient de stichting de eigendommen van het NRIJ die de stichting of 

de vrijwilliger nog onder zich heeft, uiterlijk op de laatste op basis van deze overeenkomst actieve dag te 

overhandigen aan het NRIJ. 

NRIJ REGELS omtrent VEILIGHEID e.d.  
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      CONTACTPERSONEN—ORGANISATIES   

Contactlijst groenbeheer Hooge Nesse en Veerplaat 

Aanspreek personen 

         STICHTING HOOGE NESSE/ VEERPLAAT   

 

Groen vrijwilligerswerk. 

Bewegen in het Groen door vrijwilligerswerk groen/natuurbeheer 

Eén van de mogelijkheden om in het groen te bewegen is door het uitvoeren van groenbeheer-werkzaamheden, 

zoals het verwijderen van boomopslag, het knotten van wilgen of het maaien van rietveldjes. Hiermee is fysieke 

inspanning gemoeid en het draagt daarnaast bij aan het psychisch welbevinden. Een groot voordeel is tevens dat 

door de gepleegde inspanning kan worden bijgedragen aan de instandhouding  en kwaliteitsverbetering van het 

gebied. Het mes snijdt dus aan twee kanten. 

Doelstelling Stichting Hooge Nesse Veerplaat Zwijndrecht 

Doel is een zo zelfstandig mogelijk functionerende groenbeheervrijwilligersgroep van minimaal 10 personen binnen 

de uitvoeringstermijn van Bewegen in het Groen. Er is een groep opgezet onder de naam Natuur Onderhoud 

Zwijndrechtse Waard (NOZW), die bijdraagt aan het beheer van de recreatieschap terreinen in Zwijndrecht e.o.  

Met zelfstandig functioneren wordt bedoeld: 

 De groep heeft een coördinator die in overleg met NRIJ/SBB werkdagen inplant en organiseert 

 De groep beschikt over een actuele ledenlijst met NAW-gegevens van de leden 

 De groep kent samen met NRIJ een eigen vrijwilligersmanagementbeleid ten aanzien van werving, ondersteuning 

en waardering  

 De groep is verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de Gemeente Zwijndrecht en maakt onder meer gebruik 

van De Groene Motor voor gereedschap uitleen alsmede opleidingen  

 De groep beheerst de belangrijkste beheertechnieken, heeft een Arboplan en houdt bij werkzaam-

heden rekening met de Flora en Faunawet 

 Het onderhoud door de groep zullen in eerste instantie alleen betrekking hebben op het gebied 

Hooge Nesse Veerplaat. In de loop der tijd kan dit worden uitgebouwd naar andere gebieden  

Naam functie e-mail mobiel  

Ron Stevense Coördinator WNZW rstevense@chello.nl 0611447330 A 

Hans Bakker Voorzitter  SHN/V hooge.nesse@gmail.com 0628073339 B 

Geertjan Rozendaal mdw terreinbeheer NRIJ G.Rozendaal@staatsbosbeheer.nl 0683200831  C 

Johan Kolbeek Zwijndrecht werkt johan@zwijndrechtwerkt.nl 0628068482 D 

     

Elionne Smit Regio hoofd  regio rivieren E.Smit@staatsbosbeheer.nl 06 C1 

Ies van de Sluijs begeleider LSW ies@zwijndrechtwerkt.nl 0650562099 D2 

Dorothy Welbergen begeleider ZW  dorothy@zwijndrechtwerkt.nl 0627097504  D1 

Jan Huisman best SHNV janhuisman3@gmail.com 0614380136 B1 

Jaap Sluyter Materiaal man Hooge Nesse toosenjaap@gmail.com 0620298642 A2 

Martin de Bruin bestuurslid SHNV debruinm@xs4all.nl 0615023321 A3 

Evert Stege Ass. Coördinator WNZW evertstege@gmail.com 0610301617  A1 

     

A Werkgroep Natuur onderhoud 

B Stichting Hooge Nesse/Veerplaat 

C Staatsbosbeheer 

D Zwijndrecht Werkt 
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mailto:debruinm@xs4all.nl
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De Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard staat op de bres om de natuur, het groen en het prachtige land-

schap in ere te houden. Van het groen dat er nog is en dat ook weer wordt aangelegd (!) moet de bevolking in de Zwijnd-

rechtse Waard veel meer weet hebben, zodat de burgers ook meer profiteren van al dat moois in de Zwijn-drechtse Waard. 

De Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard is in het jaar 1989 in het leven geroepen om daaraan handen en 

voeten te geven. De Stichting wil graag jong en oud betrekken bij het behoud van de natuur en verbetering van het leefmili-

eu. Met een grote groep enthousiaste vrijwilligers zetten wij als Stichting daar onze schouders onder. 

Dat kunnen we niet alleen. De Stichting werkt daarom samen met bestaande natuur- en milieuorganisaties in de Zwijnd-

rechtse Waard en de plaatselijke overheid. 

 

De stichting Natuur en landschap Zwijndrechtse Waard heeft een actieve Werkgroep in de Hooge Nesse/ Veerplaat en wel 

die Flora en Fauna Werkgroep. 

Deze werkgroep heeft twee sub werkgroepen actief in dit gebeid waar o.a. het broed vogel en wintertelingen plaats vinden 

en ook actief natuur beheer doet. 

 

t Weetpunt Arboretum Munnikepark 

Develpad 169 

3335 AR Zwijndrecht Nederland 

post adres: 

Postbus 1206, 3330 CB Zwijndrecht  

STICHTING NATUUR & LANDSCHAP ZWIJNDRECHTSE WAARD 

Vogel werkgroep Zwijndrechtse Waard   

De vogelwerkgroep inventariseert de vogel populatie in de Zwijndrechtse Waard. 

soorten tellingen die we doen: 

 broedvogel tellingen 

 diverse tellingen voor Sovon 

 Zwaluwentelling 

 Kolonie en roofvogels teling 

  

Ook zijn wij bezig met het signaleren van problemen die de stand van vogels beïnvloeden.  

Doelstelling: 

De werkgroepen hebben als doel de bewustwording van de natuur in de Zwijndrechtse Waard te bevorderen en 

voorlichting te geven over eventuele ontwikkelingen. 

 

 Natuur beschermen– beleving in stand houden-zorg voor de levende natuur 

 Nestkasten onderhouden 

 Natuurgebieden onderhouden 

 Tellingen van flora en fauna 

 Lezingen en excursies 

 Publicaties en persberichten 

  

De Flora & Fauna werkgroep omvat verschillende sub-werkgroepen. Deze werkgroepen worden uitgebreid naar ge-

lang de interesse en de aanwas van nieuwe vrijwilligers. Wilt u graag iets in de natuur betekenen, neem dan contact 

met ons op en dan kunnen we kijken welke activiteit bij u past of wellicht dat een nieuwe werkgroep kan worden op-

gericht. Wij werken samen met andere verenigingen, instanties en zoeken contacten met natuurbeheerders en in-

stanties in de Zwijndrechtse Waard. Belangrijke gebieden voor ons liggen in de Zwijndrechtse Waard. Als we zeldza-

me flora en fauna signaleren melden we dat bij de beheerders. 

FLORA EN FAUNA WERKGROEP   
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Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en de Groenservice Zuid-Holland 

Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) is een gemeenschappelijke regeling waar diverse gemeenten 
op het eiland IJsselmonde en de provincie Zuid-Holland aan deelnemen. De gemeenten zijn:  

BAR-gemeenten 

Albrandswaard 

Barendrecht 

Ridderkerk  

Hendrik-Ido-Ambacht, 

Rotterdam 

Zwijndrecht 

 

De gemeenten en provincie dragen allemaal een deel bij aan de beheerkosten van het NRIJ en hebben elk verte-
genwoordigers in het bestuur van het NRIJ. Het bestuur vergadert meerdere keren per jaar. 

Het doel van het NRIJ is om recreatiegebieden, die vaak buiten de bebouwde kom en meestal gemeentegrens over-
schrijdend zijn, te beheren. Het NRIJ heeft momenteel bijna 700 ha in beheer. 

 

Voor het beheer van de Schap gebieden is Staatsbosbeheer  (SB) verantwoordelijk. Namens het NRIJ verzorgen zij 
het beheer van de gebieden in het breedste zin van het woord.  

 Regulier onderhoud (Grasmaaien, afval verzamelen, ect.) 

 Groot onderhoud (Vervangen bruggen, grootschalig herstel paden, beplantingswerk, ect.) 

 Exploitatie (uitgifte grond en contractbeheer) 

 Financiën  

 Ontwikkeling 

 Toezicht en handhaving 

 Beleid 
 

Per 1 januari 2017 is de GZH overgenomen door Staatsbosbeheer (SBB). Onder SBB zal de dienstverlening aan de 
schappen voor als nog (in ieder geval tot 2019) in dezelfde lijn voortgezet worden.  

      NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE   
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ZWIJNDRECHT WERKT   

De maatschappij zijn wij. U, ik, de buurvrouw, de buurman, iedereen. Samen maken we die maatschappij en 

proberen we er wat leuks van te maken. Samen iets maken, betekent vooral dat we allemaal ook wat doen. 

Als niemand iets doet, gebeurt er niks. Allemaal kunnen we ons steentje bijdrage.  

Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt (LZW) helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plek te vinden die bij 

hun past en waar zij een steentje bij kunnen dragen. Dat kan bij een andere organisatie zijn maar ook bij LZW zelf. 

Een van die organisaties is de stichting Hooge Nesse/ Veerplaat. 

Bewegen in het Groen door vrijwilligerswerk groen/natuurbeheer 

Eén van de mogelijkheden om in het groen te bewegen is door het uitvoeren van groenbeheer-werkzaamheden, zo-

als het verwijderen van zwerfvuil, het maaien van grasveldjes, onderhouden van de speelpolder. Hiermee is fysieke 

inspanning gemoeid en het draagt daarnaast bij aan het psychisch welbevinden. Een groot voordeel is tevens dat 

door de gepleegde inspanning kan worden bijgedragen aan de instandhouding  en kwaliteitsverbetering van het ge-

bied. Het mes snijdt dus aan twee kanten. 

Doelstelling Stichting Hooge Nesse Veerplaat Zwijndrecht 

Doel is een zo zelfstandig mogelijk functionerende groenbeheervrijwilligersgroep van minimaal 10 personen binnen 

de uitvoeringstermijn van Bewegen in het Groen. Er is een groep opgezet onder de naam Leerwerkbedrijf Zwijn-

drecht Werkt Hooge Nesse (LZW), die bijdraagt aan het beheer van het recreatieschap terrein Hooge Nesse/ Veer-

plaat in Zwijndrecht. 

We proberen samen met deze vrijwilligers te kijken hoe zij onder begeleiding kunnen worden ingezet, certificaten 

kunnen behalen, arbeidsritme op kunnen doen en samen met het Da Vinci College wordt de mogelijkheid geboden 

om de Entree-opleiding te volgen. 
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       Werkgroep Natuuronderhoud Zwijndrechtse Waard  

Deze heeft tot doel natuur te onderhouden zodat er een zo divers mogelijk gebied voor flora en fauna ontstaat. 

o.a. plegen we onderhoud aan de Hooge Nesse en Veerplaat i.s.m. Stichting Hoge Nesse/Veerplaat. 

 

In dit gebied worden vele initiatieven ontwikkeld en zijn wij bezig met uitbreiden van onze activiteiten. Samenhorig-

heid en samenwerken is het motto van deze groep. 

Er zijn werkzaamheden die voor iedereen geschikt zijn. Licht of zwaar werk?  

U bepaalt zelf wat uw mogelijkheden zijn.  

Er hoeft geen fysieke barrière te zijn. Kom gerust eens kijken! 

Uit het hart gegrepen 
 

Nu natuur niet in de mode is, delft deze vaak het onderspit voor andere 

belangen. Op de Hooge Nesse/ Veerplaat zijn juist die belangen elkaar 

tegemoet gekomen en bezig dit tot een succes vol project te maken 

 

De zorg voor “levende” natuur is voor mij een speerpunt om er boven-

op te zitten, maar het wordt je niet gemakkelijk gemaakt. 

 

Duidelijk zichtbare samenwerking tussen alle partijen is belangrijk. Er 

moet een centraal punt moeten zijn waar alles overzichtelijk te vinden 

is en dat die partijen in goed overleg zou kunnen aansturen. 

 

Deze overleg basis is reeds op gang gebracht en er zijn al vele goede 

contacten, maar nog teveel krijgen wij als vrijwilligers van verschillende 

belanghebbenden verzoeken die die niet duidelijk zijn voor weer een 

andere partij. 

 

Belangrijk: het is een hobby! Een hobby die bij mij hoort. Ik vind het 

leuk, daarom doe ik het met al die andere vrijwilligers. 

 

Een ander conclusie is: we zijn er nog niet. Ideeën om er een land-

schap van te maken waar iedereen de natuur leert kennen en buiten 

leert te zijn. Zeker voor de jeugd die het contact met de natuur is kwijt 

geraakt. 

 

Vandaar dat natuurlijke elementen zoals bijenhotel, of een ooievaars-

nest zichtbare elementen kunnen worden die de natuurbeleving ver-

sterken. Een uitkijktoren die het landschapselement van de Zwijnd-

rechtse Waard zichtbaar vergroot, past daarbij. 

 

In dit boekwerk heb ik de te verrichten werkzaamheden bij elkaar pro-

beren te vatten. 

 

En als er hulp nodig is om iets te verwezenlijken? Vrijwilligers staan 

klaar om hun steentje bij te dragen! 

 Mijn grootse dank gaat uit naar de vrijwilligers die belangloos alles 

doen om dit project tot een succes te maken 

 

Samensteller van dit groeiboek 

Ron Stevense 


