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Aan kinder- enjeugdorganisaties in de omgeving,
Uw kenmerk

Sinds kort zijn er werkzaamheden van start gegaan in het Diemerbos in

het kader van het project Natuurontwikkeling Diemerscheg. Dit project
heeft als doel om de natuurgebieden in uw omgeving te versterken en

met elkaar te verbinden. Omdat jeugd- en kinderen regelmatig nabij de
werkzaamheden van het Diemerbos fietsen of recreëren leest u in deze
brief meer over de werkzaamheden.
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Als alles volgens plan verloopt worden de werkzaamheden in april 2023
afgerond. In de BouwApp wordt u op de hoogte gehouden van de
laatste ontwikkelingen met betrekking tot de werkzaamheden.

Kijk op ijolijcijerscheg voor meer informatie over de
natuurontwikkeling in de Diemerscheg.

Contact
Met vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het
Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis), of per e
mail: scrvicepunt@noord-hoiland.nI.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

omgevingsmanager Sector Bodem en Groen

mw. L. Friederichs
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