
Informatie NGK werkdag zaterdag 1 februari 2020 

 

Op zaterdag 1 februari 2020 organiseert de Natuurgroep een werkdag. 

We gaan op deze dag werken in een natuurterreintje van Staatsbosbeheer, tegenover de 

Spengense molen.Een mooie plek tegen de dijk langs de Bijleveld. 

Bereikbaarheid:  

Deze werkplek is vanaf twee locaties, maar alleen te voet,  te bereiken: 

- Vanaf parkeerplaats op recreatieterreintje De Geer aan de Portengense Zuwe. 
Loop vanaf de parkeerplaats het terrein over in richting de dijk, via een houten bruggetje kom 
je bij de dijk. Volg de dijk richting de molen. Of ga na het houten bruggetje direct links en volg 
het pad langs de brede sloot, dit pad eindigt bij het terreintje van SBB. 

- Vanaf het dorp Kockengen. 
Loop over de dijk langs het Heicop naar het westen, tunneltje onder N 401 door, naar pontje 
over het Groot Heicop. Volg de dijk verder in westelijke richting, richting de molen. Schuin 
tegenover de molen is het terreintje van SBB. Op het laatste deel van deze route is het 
bovenop de dijk erg modderig door werkzaamheden, loop daar onder langs de dijk. 
 
Let op. De Spengens molen is een goed oriëntatiepunt, maar staat aan de andere zijde van 
het water (Bijleveld). 
 
 Zie kaartje volgende bladzijde. 
 
Programma 
 
De werkdag start om 9.00u, vanaf 8.45u staat de koffie klaar. 
We werken tot ca. 14.00u.  
 
Denk aan de volgende zaken: 

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

schoenen of laarzen. We werken op een afgelegen plek en nat terrein. 

Neem eten en drinken mee. De Natuurgroep zorgt voor koffie, thee met iets lekkers en voor 

soep bij de lunch pauze. 

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

programma. 

 
ATTENTIE: Vanwege de onoverzichtelijkheid en onbetrouwbaarheid van het terrein (moeras, 
hoog riet en vele sloten), maar ook 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. 
 
Aanmelden, informatie 
 
Voor aanmelden, vragen of informatie kun je ook contact opnemen met Ben van der Horst: 
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl 
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