
Uitnodiging 

 

Starthandeling aanleg 
natuurverbindingen 

Weerribben - Wieden 
N 333 Muggenbeet 

 
15 maart 2013 

 
 
15.30 uur tot 17.00 uur 

 
Hotel Restaurant Café Geertien 
Muggenbeet 3 

8356 VK BLOKZIJL 

 

 
 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 

De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat mens en dier zich gemakkelijk, veilig en vlot 

kunnen verplaatsen. Daarom werkt de provincie op vele plaatsen aan de verbetering van de 

wegen en vaarwegen in Overijssel.  

 

Om de verkeersveiligheid en een veilige uitwisseling van dieren tussen de Weerribben –  

de Wieden te verbeteren, gaan de provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland een 

nieuwe op- en afrit bij Muggenbeet en een faunapassage (ook wel natuurverbindingen genoemd) 

onder de provinciale weg N 333 (Blokzijl - Steenwijk) aanbrengen.    

 

Het aanleggen van deze natuurverbindingen betekent een positieve bijdrage aan de beschermde 

natuurwaarden in het Nationaal Park Weerribben - Wieden. Bovendien wordt langs de 

hoofdfaunapassage een recreatiepad aangelegd waardoor de veiligheid van de recreant wordt 

verbeterd. 

 

Wij willen de start van dit project niet onopgemerkt voorbij laten gaan en ik nodig u hierbij dan 

ook van harte uit om de starthandeling van dit bijzondere project:  ‘Realisatie Natuurverbindingen 

Weerribben – Wieden’ nabij Muggenbeet bij te wonen.  

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om uiterlijk maandag 11 maart 2013 via de mail 

(M.Willems@overijssel.nl) aan te geven of u aanwezig bent tijdens deze bijeenkomst. 

 

Graag tot 15 maart aanstaande. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hester Maij, 

Gedeputeerde voor landelijk gebied, natuur en landschap 
 
 



 

 
 

Programma 
  
15.30 uur    Ontvangst gasten in restaurant Geertien 

 

15.40 uur    Welkomstwoord programmamanager eenheid Wegen en Kanalen,   

    de heer E. Uiterwijk 

   
Toespraken: gedeputeerde mevrouw W.H. Maij 

  wethouder de heer H.J. Boxum 

   

 

16.00 uur    Gezamenlijk vertrek lopend nabij de werklocatie 

  

16.10 uur    Openingshandeling  
  

16.20 uur    Terugkeer naar restaurant Geertien 
 

16.30 uur    Informele afsluiting bij restaurant Geertien 

 

17.00 uur    Einde  
  

 
 

 

 

   

 
 

Meer informatie   
Neem contact op met Marjolein Willems, telefoonnummer: 038 499 71 39 of 

e-mail: m.willems@overijssel.nl 

  
   

Routebeschrijving  
Hotel Restaurant Café Geertien, Muggenbeet 3, 8356 VK, Blokzijl. 

www.geertien.nl 

 

 

 


