
Informatie extra NGK werkdag zaterdag 18 januari 2020 

 

Op zaterdag 18 januari 2020 organiseert de Natuurgroep een extra werkdag. 

We gaan op deze dag werken op een bijzondere plek. Een hakhoutbosje midden in de 

polder Spengen. Dit bosje is eigendom van de stichting De Roerdomp/Natuurgroep 

Kockengen. 

Voor deze werkdag verzamelen we op het erf van de boerderij aan Spengen 14. Vanaf daar 

lopen we met onze gereedschappen en spullen naar de werkplek, een mooie wandeling over 

een betonpad en door het weiland midden door de polder. Een plek waar je normaal 

gesproken niet kan komen. In het hakhoutbosje gaan we knotwilgen en hakhout snoeien. 

 

Een bijzondere werkplek vraagt ook een iets andere organisatie, van de deelnemers vragen 

we dit keer dan ook het volgende: 

 Kom op de fiets naar Spengen 14. De weg Spengen is een zeer smalle polderweg, geen 

bermen, geen parkeerplaats. 

 Volg de weersverwachtingen. Zorg voor warme (regen-) kleding en stevige, waterdichte 

schoenen of laarzen. We werken en lopen door een zeer open landschap. 

 Neem eten en drinken mee. De Natuurgroep zorgt voor koffie bij de start en voor soep na 

afloop op het erf van Spengen 14. Neem zelf een thermoskan koffie of ander drinken 

mee voor op de werklocatie. 

 Help mee met gereedschappen en materialen dragen naar de werkplek vanaf het erf 

Spengen 14. Tip: neem je persoonlijke spullen mee in een rugzak. 

 Kom op tijd voor de gezamenlijk start van de werkdag, veiligheidsinstructies en uitleg van 

het programma. We lopen gezamenlijk naar de werkplek. 

 
Deze werkdag start om 9.00u met de instructie en uitleg van het programma op het erf van 
Spengen 14.  
Vanaf 8.45u staat de koffie klaar.  
We werken in het bosje tot 13.00u. daarna lopen we terug naar Spengen 14. 
 
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 afstand en bereikbaarheid van het terrein mogen kinderen jonger 
dan 12 jaar uitsluitend aan de werkdag deelnemen als zij door een volwassene worden 
begeleid. 
 
Voor aanmelden, vragen of informatie kun je ook contact opnemen met Ben van der Horst: 
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl 

 

Hieronder staat een overzicht van het werkgebied  

mailto:ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl


Overzicht werkgebied extra werkdag 18 januari 2020 

 

Verzamelplaats: Spengen 14, boerderij van Maatschap Scherpenzeel.  

Werkplek 
Hakhoutbosje 
 

Wandelroute 
 

Verzamelplaats 
Spengen 14 
 


