
Informatie NGK werkdag zaterdag 5 maart 2022  
Natuurgroep Kockengen 
Locatie: Noordelijke rietlanden Kockengen 
 

 

We werken zaterdag 5 maart in de noordelijke rietlanden, op het zg “eilandje van Van Eik”. 
We gaan elzen- en wilgenhakhout snoeien. 
 
De locatie is bereiken via het erf van Heicop 32. Kom op de fiets of te voet, er is bij Heicop 
32 of directe omgeving geen parkeergelegenheid voor auto’s. 
Deelnemers die met de auto komen wordt gevraagd deze op het Drie Stammenplein te 
parkeren. (als je vroeg bent, zet je auto niet op de opstelplaats van de viskraam!) 
Vanaf het erf van Heicop 32 volg je het smalle dijkje langs het Heicop naar de werklocatie. 
 
De Natuurwerkdag start om 9.00u, vanaf 8.45u staat de koffie klaar. We werken tot ca. 
13.30u. 
We houden halverwege een koffiepauze. Neem zelf je lunchpakket en iets te drinken mee.  
Wij zorgen voor koffie en soep tijdens de lunchpauze.  
 
 

Werklocatie 

Volg het pad over 

het  smalle dijkje 

Heicop 32 



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. 
 
 
BBQ ! 
Zaterdag 5 maart is de laatste werkdag van het seizoen, deze sluiten we traditioneel af met 
een BBQ, als dank voor jullie inzet op de werkdagen in het afgelopen seizoen. 
Kom je ook naar de BBQ? Graag dit even doorgeven uiterlijk donderdag 3 maart aan 
Ben ivm de inkopen. 
 
 
 
Voor vragen, informatie en aanmelden voor de BBQ kun je ook contact opnemen met Ben 
van der Horst: 
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl 
 
 
Graag tot ziens op de NGK werkdag van 5 maart. 
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