Uitnodiging 2 maart:
Natuur aan de watergangen
Beste eigenaar,
Graag gaan de overheden met u in gesprek over de combinatie natuur en de derde tocht en
aangrenzende watergangen. U bent van harte uitgenodigd voor de gebiedsavond van 2 maart. Deze
uitnodiging treft u wat kort-dag, maar hopelijk schikt het.
Waar gaat het over?
De ligging, het landschap en de problematiek van afkalvende oevers van uw veenweidegebied lenen zich
ervoor om natuur en water te combineren. De provincie ziet een mogelijkheid voor het inrichten van
een ecologische verbindingszone (EVZ) vanaf het Abraham Kroesgemaal naar Bentwoud, lopende langs
de derde tocht. In de Catalogus en tijdens eerdere gebiedsbijeenkomsten hebben we het over
NatuurVriendelijke Oevers (NVO). In een gebiedsavond leggen de provincie en het waterschap uit wat
zij aan mogelijkheden zien en wat de regelingen inhouden. Ze bespreken verder graag met u wat dit
voor u zou betekenen en hoe dit bij uw wensen past.
Datum
Maandagavond 2 maart.
We horen graag of u komt. U kunt mailen naar Merel Heijke mheijke@clm.nl of haar telefonisch
bereiken via 06-40754123. Mocht u interesse hebben om te komen, maar niet kunnen, horen we dat
ook graag. Dan kunnen we u mogelijk op een andere manier informeren.
Locatie
Hotel Van der Valk Nieuwerkerk
Parallelweg Zuid 185
2914 LE Nieuwerkerk aan den IJssel

Op het programma:
19.45 – 20.00 uur
Inloop met koffie en thee
20.00 – 22.00 uur
In gesprek:
- Arcadis: presenteert de bouwstenen waar een ecologische verbindingszone
uit kan bestaan
- De provincie: gaat in op de realisatie en beheer van een ecologische
verbindingszone
- Het waterschap: legt de regeling voor natuurvriendelijk oevers uit
- Met de kaart op tafel: verdieping in kleine groepen, in gesprek over de
mogelijkheden, wat het voor u betekent en uw wensen
22.00 uur
Afsluiting

We versturen deze uitnodiging naar alle grondeigenaren met grond dat grenst aan de derde tocht.
Hartelijke groeten,
De projectgroep Veenweide Zuidplas
Een initiatief van de provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en de
gemeente Zuidplas. Meer informatie kunt u vinden op www.veenweidezuidplas.nl

