Kom 11 juli naar de Almere meet water meet-up
Van 19 tot 20.30 uur

Ontmoet onze waterexperts en andere al watermetende
en geïnteresseerde Almeerders en ga samen meten!
We zijn al even onderweg met het citizen
science-project Almere meet water. Tijd
om bij elkaar te komen, resultaten te
delen, samen te meten, vragen te stellen,
elkaar te ontmoeten en nieuwe mensen te
verwelkomen.
Ruim honderdvijftig Almeerders doen al mee
aan Almere meet water, maar hoe meer mensen
meedoen, hoe waardevoller de uitkomsten. Meer
weten of ook meedoen? Kom dan naar onze
meet-up bij Stad & Natuur op De Kemphaan.
Meld je aan via info@almeremeetwater.nl

Waterrecreatie
Met Almere meet waterbeleving richten we
ons op de recreatie op en rond het water. We
onderzoeken of er genoeg plekken zijn om te
zwemmen en te varen. Zijn er voldoende steigers
om aan te meren of te vissen? Staat het riet in de
weg? Welke mooie natuur vinden we dichtbij het
water in Almere?

Almere meet waterbeleving

Zwemmen
Wat vind jij de mooiste plekjes om te zwemmen?
Of waar zou je graag zwemmen, maar vallen
de voorzieningen tegen? Deelnemers gaven
de zwemstrandjes tot nu toe een 7,2. We zijn
benieuwd naar jouw cijfer!

De meet-up is voor nieuwkomers én deelnemers.
Alle drie de deelprojecten komen aan bod. Stel
je vragen, haal je waterbox op, ontmoet onze
experts. En als je meedoet en veel metingen
invoert, maak je iedere maand kans op het
winnen van een ton! Meer info op
www.almeremeetwater.nl en facebook/
almerewater.

Almere meet
waterkwaliteit
Vaarroutes

De zomervakantie is in aantocht: het ideale
moment om mee te doen aan Almere meet water.
Kom naar de meet-up op 11 juli en leer met
andere ogen kijken naar de wateromgeving!

Win een ton!

Vaar je weleens met een boot of kano? Dan
horen we graag waar je dat doet of graag zou
willen doen, maar waar dat (nog) niet kan; wat je
onderweg tegenkomt aan belemmeringen bij de
doorvaart; en welke voorzieningen ontbreken of
kapot zijn, zoals steigers.
Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit en de ecologie. Maar ze kunnen ook
overlast geven bij varen of zwemmen. Het beheer
van watergangen kan worden verbeterd als
bekend is waar en wanneer welke waterplanten
voorkomen. We horen daarom graag waar jij
overlast van waterplanten ervaart.

LEES MEER OP WWW.ALMEREMEETWATER.NL EN WATERMAGAZINE.ALMERE.NL
VOLG ONS OP WWW.FACEBOOK.COM/ALMEREWATER
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Aanmelden om mee te doen aan Almere meet water
kan natuurlijk ook direct op www.almeremeetwater.nl
Almere meet water is onderdeel van het Waterplan Almere. Het is een samenwerkingsproject tussen de inwoners van Almere, Gemeente Almere, Waterschap Zuiderzeeland,
kennisinstituten Deltares en Wageningen Environmental Research (WEnR), kunstenaar Pavèl van Houten, Stad & Natuur Almere en Waterburgemeester Almere.
info@almeremeetwater.nl | www.almeremeetwater.nl

