
Informatie NGK extra werkdag zaterdag 9 maart 2019  
Natuurgroep Kockengen 
Locatie: Noordelijke rietlanden  Kockengen 
 

 
Kaart: Webkaart Provincie Utrecht 

 

Op zaterdag 9 maart houden we een ingelaste werkochtend in de rietlanden nabij ‘t Eiland in het 
Weiland. 
 
Op deze dag willen we de aanwezige takkenbossen die in het rietland zijn neergelegd verbranden en 
in de directe omgeving van de vuurplaats wat snoeiwerkzaamheden verrichten. 
 
We starten om 09.00 uur en de klus zal rond 12.00 uur klaar zijn. 
Daarna worden we uitgenodigd bij Henk en Hannie Elhorst om soep te eten. 
 

 

“t Eiland in het Weiland” 

werkplek 

Parkeren 



Ofschoon het opruimen van het rietland het doel van deze ochtend is zullen we, als er veel 
deelnemers zijn, ook de bomen aanpakken die op de hoek van het rietland staan nabij de brug bij de 
N401. Deze bomen en snoeihout kunnen we met de boot naar de vuurplaats vervoeren. 
 
De locatie is te bereiken via het bruggetje naar het voormalige Eiland in het Weiland. Parkeren kan bij 
de ingang van de voetbalvelden langs de weg/parkeerplaatsen en verder lopend over de kade naar 
de werkplek. (zie kaartje hierboven) 
 
Graag opgeven als je komt werken vanwege de te maken hoeveelheid soep. 
Stuur dan een e-mail naar  ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl  

 
Draag goede (warme, wind en waterdichte) werkkleding: stevige kleding die makkelijk zit, en die vuil 
mag worden. 
Kleding die niet kan knellen en niet achter iets kan blijven haken of waardoor je kan struikelen. 
Draag stevige laarzen of waterdichte werkschoenen met profiel. 
 
ATTENTIE: Vanwege de onoverzichtelijkheid en onbetrouwbaarheid van het terrein (moeras, hoog 
riet en vele sloten) mogen kinderen jonger dan 12 jaar uitsluitend aan de werkdag deelnemen als zij 
door een volwassene worden begeleidt. 
 
Voor vragen, informatie en aanmelden kun je ook contact opnemen met Ben van der Horst:  
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl 
 
 
Graag tot ziens op deze extra NGK werkdag van 9 maart. 
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