
Uitwaaien en
genieten in de
Crezéepolder

Met de inrichting van de Crezéepolder slaat de provin-

cie Zuid-Holland twee vliegen in één klap. Ze voorziet in 

de grote behoefte aan recreatieve natuur rondom een 

woonwijk en tegelijk vergroot ze het areaal zeldzame 

zoetwater-getijdennatuur in Noord-West Europa. 

Natuur en bedrijvigheid versterken elkaar
Voor de provincie Zuid-Holland is een groene leef-

omgeving van groot belang. Uit alles blijkt dat de 

kwaliteit van de leefomgeving bepalend is voor de 

vestiging van (middel)grote bedrijven en daarmee 

ook voor de werkgelegenheid. Met andere woorden: 

investeerders zoeken naar bereikbare plekken waar 

het ook goed wonen is. De Crezeépolder past in dit 

plaatje: nieuwe natuur langs de rivier, nabij de 

snelweg en dicht bij een woonwijk. Samen met de 

Delta-natuurgebieden Sophiapolder in Hendrik-Ido-

Ambacht en de Tongplaat in de Nieuwe Dordtse 

Biesbosch maakt de Crezéepolder de regio dus extra 

aantrekkelijk. 

Aan de Noord, op grondgebied van de gemeente 

Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht, richt de 

provincie Zuid-Holland vanaf maart 2015 een 

nieuw natuur- en recreatiegebied in. 

Omwonenden krijgen er een mooi wandelgebied 

bij. Het gebied sluit aan op het bestaande 

naastgelegen recreatiegebied De Gorzen en de 

Ridderkerkse Griend. Ook wordt het bestaande 

strandje beter toegankelijk gemaakt.

Het nieuwe wandel- en natuurgebied 

op de rand van Ridderkerk en 

Hendrik-Ido-Ambacht

Bijzondere natuur
Ook de natuur vaart er wel bij. Vogelliefhebbers 

kunnen achter speciaal geplaatste kijkschermen 

genieten van bijzondere watervogels zoals de 

kemphaan en de lepelaar. De polder wordt zeer 

waarschijnlijk broedplaats voor de kleine plevier en 

de bergeend. Omdat het verschil tussen eb en vloed 

90 centimeter zal zijn, ontstaat er bovendien een 

interessant landschap van kreken, slikken, riet- en 

biezenvelden en wilgenbos. Mooi om doorheen te 

wandelen en prima voor interessante planten zoals 

het sint-janskruid en rode waterereprijs.

Wat gebeurt er in de Crezéepolder?
De Crezéepolder is 72 hectare groot en ligt 

buitendijks aan de rivier de Noord. Deltanatuur 

herstelt in deze voormalige landbouwpolder 

de oorspronkelijke waternatuur van 

vóór de inpoldering. 

De uitvoeringswerkzaamheden starten in februari 

2015. De grond wordt afgegraven en er worden 

kreken en geulen aangelegd. De Oostmolendijk 

wordt buitendijks verbreed met een berm die tegen 

de dijk aan komt te liggen. Ook komen er recreatie-

voorzieningen, zoals verharde en onverharde paden, 

vogelschermen en een overdekte vogelkijkhut, 

rustpunten en een verbeterde toegang tot het 

strandje van De Gorzen en de Ridderkerkse Griend. 

Ten slotte wordt het gebied onder invloed van eb en 

vloed gebracht. 

Veiligheid
De terugkeer van getij gebeurt alleen onder strenge 

voorwaarden. De veiligheid staat daarbij voorop.  

De Oostmolendijk tussen het getijdengebied en het 

achterland wordt versterkt om te voldoen aan de 

strenge wettelijke eisen. Het Waterschap Hollandse 

Delta toetst vervolgens of aan deze eisen wordt 

voldaan. Pas dan mag de voorliggende kade tussen de 

rivier en het natuurgebied worden doorgegraven en 

rondt de aannemer zijn werkzaamheden af. 

Zodra de graafmachines uit het gebied zijn vertrok-

ken, nemen water en wind de regie over. Lage delen 

lopen onder water, gronddeeltjes spoelen weg en 

strijken elders neer. Kreekoevers verleggen zichzelf. 

Zandplaten vallen droog als de waterstand daalt. 

Geleidelijk aan groeien de planten en ontdekken 

zeldzame vogels het gebied. De ervaring met de 

gebieden Tongplaat en Sophiapolder leert dat 

bijzondere vogelsoorten als de lepelaar snel zullen 

neerstrijken langs de geulen en kreken van de 

Crezéepolder. Colofon
De Crezéepolder maakt deel uit van het programma

Deltanatuur van de provincie Zuid-Holland.  

Dit programma heeft in totaal 22 waterrijke natuur- 

gebieden aangelegd tussen de Biesbosch en het  

Haringvliet. U mag overal in om te fietsen of te wandelen. 

In sommige gebieden kunt u ook kanoën. 

Vragen, ideeën of suggesties?
Bel, schrijf of e-mail ons.

Project Deltanatuur, postbus 800, 3000 AV Rotterdam 

Telefoon: 010 402 63 48, e-mail: info@deltanatuur.nl 

www.deltanatuur.nl

Partners
De Crezéepolder is een groenproject van de provincie 

Zuid-Holland en wordt uitgevoerd door het project- 

bureau Deltanatuur in nauwe samenwerking met de 

gemeente Ridderkerk, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, 

het drinkwaterbedrijf Oasen, Rijkswaterstaat en water-

schap Hollandse Delta. 

Bezoek ook de andere Deltanatuurgebieden!
Het project Deltanatuur van de provincie Zuid-Holland 

heeft de afgelopen 15 jaar tientallen waterrijke natuur-

gebieden aangelegd tussen de Biesbosch en de Noordzee-

kust. Alles bij elkaar zo’n 2.000 hectare! 

Hoewel de natuur nog relatief nieuw is, zijn er nu al 

opmerkelijke successen geboekt. De zeearend is terug-

gekeerd en broedt weer in de Biesbosch en er zijn grote 

aantallen lepelaars op de natuurgebieden afgekomen. 

Ook blijkt dat de migratie tussen de natuurgebieden op 

gang komt: de bever rukt vanuit de Biesbosch op richting 

de Noordzeekust. Hij wordt inmiddels ook gesignaleerd in 

natuurgebieden langs de Oude Maas en het Haringvliet.

De meeste Deltanatuurgebieden zijn toegankelijk  

voor natuurgerichte recreatie en dragen bij aan  

de waterveiligheid (waterberging, Ruimte  

voor de Rivieren). Voor een kaart met 

alle gebieden, kijk op

www.deltanatuur.nl

27
26

26




