Uitnodiging activiteit 7 mei
Geachte heer, mevrouw,
Rijnland verbetert het watersysteem in de Noordeind- en Geerpolder te gemeente
Nieuwkoop. Om u te kunnen laten zien wat wij in uw gebied al gedaan hebben, willen wij
u van harte uitnodigen om maandag 7 mei te komen kijken. In het kader van de Week
van Ons Water organiseren wij samen met Staatsbosbeheer een publieksactiviteit.
Wat gaan we doen?


Onze hoogheemraad Sjaak Langeslag en teamleider Stad & Duin, Annemiek Kooij van



Staatsbosbeheer trappen om 14:00 uur de middag af;
We gaan samen met u het laatste stukje van de nieuwe natuurvriendelijke oever
beplanten met riet;




We gaan op slootsafari (leuk voor kinderen!);
We vertellen u alles over de nog te realiseren plannen in dit gebied.

Datum en locatie
Datum
Tijd
Locatie

Maandag 7 mei 2018
14:00 uur – 16:00 uur
Aan de oever van de Geerplas, in het weiland. De ingang van het weiland

ligt links van Reigersbos #5. Kijk voor de exacte locatie en routebeschrijving in de
bijlage.
Vragen en meer informatie
Voor meer informatie over deze activiteit en voor de andere activiteiten die Rijnland
organiseert kunt u kijken op onze website www.rijnland.net/onswater. Heeft u vragen
over deze activiteit, dan kunt mailen naar wgpmidden@rijnand.net.
Let op
 Het weiland kan drassig zijn, dus trek gepaste (wandel)schoenen of laarzen aan;


De locatie is niet bereikbaar met het OV en helaas niet toegankelijk voor
mindervaliden, rolstoelen, buggy’s en/of kinderwagens.

Watergebiedsplannen
Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie
hoofdtaken: Droge voeten, Schoon & Gezond water en Voldoende water voor nu en in de
toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken
en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatverandering. Rijnland voldoet
hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).
Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan
ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Routebeschrijving
Kom je met de auto?
Je kunt parkeren op de parkeerplaats naast Surfclub Ter Aar aan de Geerweg 14, 2461
EA in Ter Aar. Volg vanaf de parkeerplaats de vlaggen van Rijnland en Staatsbosbeheer:
- wandel langs de Geerweg richting Caravanpark Mimosa;
- sla daar linksaf de Reigersbos in (uitkijken met oversteken!);
- loop rechtdoor, door het hek, over het weiland naar de locatie;
- vanaf de parkeerplaats is het circa 10-15 minuten lopen.
Kom je met de fiets?
- je kunt je fiets stallen naast het toegangshek aan de Reigersbos;
- loop vervolgens rechtdoor, door het hek, over het weiland naar de locatie;
- vanaf het toegangshek is het circa 5-10 minuten lopen.
Routekaart (kijk voor de grote kaart op www.rijnland.net/onswater bij 7 mei)

