Uitnodiging
Feestelijke afronding van de
werkzaamheden in de Geerpolder

Droge voeten, schoon water

Het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en gemeente
Nieuwkoop nodigen u uit voor de feestelijke afronding van de
werkzaamheden in de Geerpolder op dinsdag 18 december 2018
Werkzaamheden in de Geerpolder
Afgelopen jaren hebben het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en
de gemeente Nieuwkoop samen gewerkt aan de verbetering van het watersysteem
in de Geerpolder. Hiermee is het watersysteem beter afgestemd op de verschillende
behoeften vanuit de landbouw enerzijds en de natuur anderzijds om wateroverlast in
de toekomst zo veel mogelijk te kunnen beperken. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer
het gebied opengesteld voor wandelaars waar zij via het nieuwe laarzenpad kunnen
genieten van de natuur.

Programma
13.30: onthulling informatiepaneel Geerpolder;
14.00: welkom en opening Laarzenpad door hoogheemraad Sjaak Langeslag,
provinciehoofd Jasper Kuipers van Staatsbosbeheer en wethouder Guus
Elkhuizen van Gemeente Nieuwkoop;
14.15: korte wandeling over het laarzenpad met uitleg natuurgebied;
15.00: koek-en-zopie;
16.00: einde bijeenkomst

Aanmelden
In verband met de voorbereidingen, willen wij u vragen om u uiterlijk maandag 10
december 2018 aan te melden voor deze bijeenkomst via wgpmidden@rijnland.net
o.v.v. Feestelijke opening Geerpolder.
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Legenda
Laarzenpad
Parkeren auto’s naast Surfclub Ter Aar

Kom je met de auto?
U kunt parkeren naast Surfclub Ter Aar aan de Geerweg 14, 2461 EA in Ter Aar.
Volg vanaf de parkeerplaats de vlaggen van Rijnland, Staatsbosbeheer en gemeente
Nieuwkoop, langs de Geerweg naar het Reigersbos (uitkijken met oversteken!)
Loop tot het toegangshek van de polder. Vanaf de parkeerplaats is het circa 5-10
minuten lopen.
Legenda

Kom je met de auto?
Je kunt parkeren op de parkeerplaats naast Surfclub Ter Aar aan de Geerweg 14,
2461 EA in Ter Aar. Volg vanaf de parkeerplaats de vlaggen van Rijnland,
Staatsbosbeheer en gemeente Nieuwkoop:
- wandel langs de Geerweg richting Caravanpark Mimosa;
- sla daar linksaf de Reigersbos in (uitkijken met oversteken!);
- loop rechtdoor, tot het hek naast Reigersbos 5;
- vanaf de parkeerplaats is het circa 5-10 minuten lopen.

Kom je met de fiets?
Je kunt je fiets stallen naast het toegangshek van de polder.
Laarzenpad

Route parkeerplaats naar locatie

Parkeerplaats naast Surfclub Ter Aar

Parkeerplaats fietsen bij toegangshek

Kom je met de fiets?
- je kunt je fiets stallen naast het toegangshek aan de Reigersbos 5
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Aanmelden
In verband met de voorbereidingen, willen wij u
vragen om u uiterlijk maandag 10 december 2018
aan te melden voor deze bijeenkomst via
wgpmidden@rijnland.net o.v.v. Feestelijke opening
Geerpolder.

Let op!
Trek geschikte wandelschoenen aan en houdt
rekening met de weersverwachtingen. Een deel
van de route is niet geschikt voor rolstoelen,
mindervaliden en/of rollators.

