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"Verwend voor het leven"

In gesprek met Geerke Hooijmeijer-Versteeg
Ze is een geboren Rezoordenaar. Geerke

Hooijmeijer-Versteeg woonde haar hele
leven aan de Rijksstraatweg, verhuisde
even weg, maar keerder al snel weer
terug om te gaan wonen aan de
Pruimendijk. “Als je aan de Waal
geboren bent, ben je verwend voor de
rest van je leven.”
Of het nu surfen, varen of zwemmen is, het
water speelt een grote rol in het leven van
Geerke. “Ik ben altijd al verliefd geweest op
de Waal en het voelt als een voorrecht dat
ik hier nu mag wonen. Het is hier alsof je
altijd op vakantie bent. Het uitzicht, de rust.
Maar ook de dorpse tradities en gewoonten.
Ik vind het fantastisch.”
Vroeger woonde Geerke ter hoogte van de
surfbocht, een gedeelte van de Waal dat
meer open is gemaakt voor recreatie. Dat is
nogal een verschil met de beschutte, rustige
Nes. Een eiland waar het soms lijkt of de tijd
heeft stilgestaan en alleen de A16 je er aan
herinnert dat de grote stad vlakbij is.

"Ik heb er nooit moeite mee gehad dat er
mensen recreëren langs de Waal. Ik ben
me er van bewust dat niet iedereen het
geluk heeft hier te kunnen wonen. Dat
betekent niet dat anderen er niet van
zouden mogen genieten. Dat geldt naar
mijn mening ook voor de Nes."
Maar Geerke ziet ook de kwetsbaarheden.
"Ik vind wel dat we de omgeving en de
mensen die er wonen moeten beschermen.
Laten we vooral kijken hoe De Nes kan
bijdragen aan beleving van de Waal, maar
wel mét respect voor de natuur."
Of ze zelf wensen heeft? "Ik denk dat de
waterkwaliteit rondom de Nes echt omhoog
moet. Zodat je hier kunt zwemmen en de
boten niet langer beschadigd raken. Verder
hoop ik dat het proces dat we nu gestart zijn
met de gemeente en andere stakeholders
op een goede manier wordt voortgezet. Dat
men de omgeving serieus neemt en ons op
de hoogte houdt. Dan heb ik alle vertrouwen
in de toekomst van deze plek!"

De Landschapstafel brengt partijen samen om tot een
gedragen inrichting voor het eiland De Nes langs de Waal te
komen. De eerste informatieavond vond plaats in maart en
kon op overweldigende belangstelling rekenen. Binnenkort
gaan de partijen opnieuw om tafel om daadwerkelijk te gaan
tekenen aan de toekomst van De Nes.

Bezoekerscentrum Waalbos in zicht
De naam spreekt voor zich. De Stichting Bezoekerscentrum Waalbos wil een
bezoekerscentrum realiseren bij het Waalbos. De Landschapstafel IJsselmonde heeft
onlangs besloten om dit initiatief financieel te ondersteunen.
Tussen de Waal en het rangeerterrein Kijfhoek ligt sinds enkele jaren een nieuw
recreatiegebied: het Waalbos. Het gebied wordt steeds aantrekkelijker; zowel voor vogels als
voor bezoekers die er willen wandelen of fietsen. Daarom zou een bezoekerscentrum hier bij
uitstek passen. De hoop is dat het in 2019 zijn deuren zal openen.
Multifunctioneel
Met het bezoekerscentrum wordt de entree naar het bos echt gemarkeerd. Je kunt er terecht
voor een kopje koffie en tegelijkertijd van alles ontdekken over het Waalbos en Rijsoord en de
activiteiten die er te doen zijn. Daarnaast is er een ruimte voor workshops, natuureducatie en
lezingen. Een echte toegevoegde waarde voor het gebied dus.

Heeft u onze nieuwe website al gezien?

Ga naar de website →

Metamorfose voor Polder Buitenland
Vlak bij Heerjansdam achter de dijk van de Oude Maas ligt polder Buitenland. Tien jaar
geleden zag deze polder er nog heel anders uit dan nu. Het agrarisch gebied is in de loop
der jaren bijvoorbeeld steeds toegankelijker geworden en in een deel van de polder is het
landgoed Buitenland verschenen. Dit particuliere project is klaar en geopend voor
publiek.
Het andere deel van polder Buitenland krijgt een extensieve recreatieve inrichting. Er wordt dus
slechts in geringe mate ingegrepen in de huidige uitstraling en het agrarische karakter van de
polder wordt daarmee behouden. Bekijk hier het ontwerp
Ravotten in de speelpolder
Aan de oostzijde ligt een speelpolder onder beheer van het Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde. Deze speelpolder is ontworpen in samenwerking met de kinderen van de
basisscholen de Rank en de Julianaschool in Heerjansdam. Er komen een trekpont, heuveltjes,
water met stapstenen en een ligweide met doeltjes voor voetbal. Bovendien vind je er
straks picknicksetjes en wandelpaden.
Wethouder Jacqueline van Dongen (Natuur en Recreatie): “We hebben op Hooge Nesse al een
speelbos waar kinderen naar hartenlust kunnen klauteren, bouwen en spelen in de natuur. De
speelpolder die samen met de kinderen is ontworpen, is daar een prachtige aanvulling op.”
De verwachting is dat de speelpolder in mei 2018 feestelijk geopend kan worden. In het
voorjaar kan er dus geklauterd, gespeeld en gepicknickt worden in Polder Buitenland, aan de
rand van het dorp. Bezoek de website van de speelpolder

Veelzijdig Hooge Nesse
De gemeente Zwijndrecht en het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde werken samen
aan de ontwikkeling en inrichting van het recreatiegebied Hooge Nesse/Veerplaat. Een
geliefd gebied vanwege de mooie ligging langs de Oude Maas de
recreatiemogelijkheden.
Spelen, bewegen, duurzaamheid en educatie. Het zijn de centrale thema's in het gebied. Het is
vrij toegankelijk en biedt inmiddels verschillende voorzieningen die tot de verbeelding spreken:
Het 18-holes tellende frisbeeparcours is het vierde officiële wedstrijdparcours voor DiscGolf
in Nederland.
Er is een bootcamproute en een beachvolleybalveld. Beide voorzieningen zijn vrij
toegankelijk.
Bij de inrichting van het gebied is ook aan de kinderen gedacht. Een bijzondere attractie is
het speelbos. Dit is een van de speelpolders van het Natuur- en recreatieschap
IJsselmonde. Klauteren, bouwen, bungelen en lekker vies worden, maakt spelen in de
natuur tot een belevenis. Oude kleding aan en lekker ravotten dus!
Gerecycled onderdak
Een bijzondere en noemenswaardige nieuwe ontwikkeling is de bouw van een zelfvoorzienend
gebouw op de Hooge Nesse. Het gebouw, dat onderdak biedt aan schooklassen en recreanten,
zal volledig bestaan uit bestaande en gebruikte materialen. De Stichting Hooge Nesse /
Veerplaat zal samen met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde het beheer voor hoor
rekening nemen.

Ontdek IJsselmonde deze lente
De gebiedspromotie van het eiland IJsselmonde gaat een drukke, maar
mooie periode tegemoet. De lente is natuurlijk bij uitstek het seizoen
om het eiland in de etalage te zetten. We trappen af met een
fotowedstrijd op Facebook, zetten de website in het lentezonnetje en
bereiden ons voor op nog meer acties dit voorjaar.

Ontdek IJsselmonde →
Vragen? Meer informatie? Neem contact met ons op!
Mail naar t.endlich@bar-organisatie.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u tim@maakhetopen.nl toe aan uw adresboek.

