Nieuwsbrief 1 van 2022
De Rietputten in Vlaardingen
Het tracé van de Blankenburgtunnel
loopt deels over de Rietputten.
Dit terrein ligt in de gemeente
Vlaardingen tussen de
Maassluissedijk en de Hoekse lijn
(spoorlijn Schiedam – Hoek van
Holland).
Een bezoek in april 2021 aan het
overgebleven deel van de Rietputten
leverde vragen op. Enkele putten
bleken (deels) te zijn volgestort.
Aanwezige bebording van Vereniging
Natuurmonumenten gaf geen
informatie over de stortingen.
Bij eerdere excursies van de afdeling
Waterweg Noord van de KNNV was
gemeld dat het beheer van
Natuurmonumenten over was gegaan naar Staatsbosbeheer. Wel was er een informatief bord
bij de nieuwe ingang bij het Volksbos van aannemerscombinatie BAAK. Verder was er het bord
van het Lickebaert-protestinitiatief dat indertijd tot het Volksbos leidde.
Genoeg aanleiding tot vragen over stortingen in de Rietputten en wie daar verantwoordelijk voor
kon zijn.
Ons lid Dick Brand heeft uitgezocht wat de situatie op dit moment is. Zijn rapport zit achter deze
link of klik op de foto van de bouwweg.

Algemene Ledenvergadering op maandag 31 januari
Hallo KNNV-lid,
Maandag a.s. 31 januari is er ledenvergadering in de Boshoek in Schiedam. De vergadering
start om 20 uur.
Het is belangrijk dat je komt!
We willen KNNV Waterweg-Noord in stand houden.
Er zijn goede ideeën:
- betere communicatie en PR
- excursies en cursussen organiseren in Maassluis. Vlaardingen en Schiedam
- natuurbeschermingswerk in onze eigen omgeving activeren
- samenwerken met andere natuurorganisaties ( bijv. St.Boombehoud, Heemtuin Vlaardingen,
KNNV Rotterdam en KNNV Delfland)
De ideeën moeten wel ontwikkeld en uitgevoerd worden. De inzet van de leden is nodig. Als
iedereen iets doet, gaat de club groeien!

Onze Facebook pagina

https://www.knnv.nl/afdeling-waterweg-noord

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u pr@waterweg-noord.knnv.nl toe aan uw adresboek.

