
Groen initiatief

Zorg of  Welzijnsinitiatief  

Zorginitiatief  actief  op meerdere locaties:

Legenda

Concept maart 2016

De Spoortuin

Educatieve Tuin
Essenburgsingel

Voedseltuin

Stadstuin
Vreelust

Proefpark
de Punt

Brancopark

Park 1943

Spoordijk

Pluktuin

Kinderboerderij 
de Bokkesprong

Buitenplaats 
Spangen

Landgoed van 
Cool tot TerhaveHet Kleine

Avonturenpark

Tuin op 
de Pier

Spoordijk

Dakpark

Singeldingen

Essenburgpark
De Speeldernis

Heemraadssingel

BuurtTuin

‘s G
rave

n
d

ijkw
a

l

M
athenesserlaanMathenesserweg

Vierhavensstraat

Spartastra
at

G
ro

te
 V

is
se

ri
js

tr
aa

t

Mathenesserlaan

Beukelsdijk

1e Middellandstraat

Beukelsweg

Nieuwe Binnenweg

Nieuwe B
in

nenweg

Westzeedijk

Coolhaven

Westzeedijk

P
ieter de H

oochw
eg

Schiedamseweg

Rochussenstraat

Rochussenstraat

 

Groen doet goed Gezond is groen

Groen in je eigen buurt

Ontdek en beleef groen in eigen buurt
Kijk eens om je heen: in de buurt vind je veel mooie 
groene plekken waar je tot rust kan komen, mensen kan 
ontmoeten of met de kinderen op pad kan gaan. Dat is niet 
alleen leuk, het is ook gezond! De meeste mensen worden 
blij van wandelen in de natuur, anderen genieten van een 
picknick in het park of tuinieren in de buurtmoestuin.
De Groene Connectie verbindt groene plekken in 
Delfshaven aan elkaar tot een route van 8 kilometer.
 
Rotterdam heeft veel meer natuur dan je denkt. Je kan er 
hardlopen, bloemen plukken, vogels spotten en bramen 
oogsten. Veel van die groene plekken zijn nog onbekend. 
Daar willen we met deze kaart verandering in brengen. 
De uitvouwkaart is gratis mee te nemen, neem hem mee 
en geniet van het groen.

Colofon
www.degroeneconnectie.nl
Deze kaart wordt u aangeboden door uw huisarts in samenwerking met IVN en De Groene 
Connectie. De Groene Connectie is een initiatief van de groene initiatieven langs de route en 
Buurt Bruist.
Contact:   info@degroeneconnectie.nl of vraag uw huisarts voor meer informatie en 
 telefoonnummers.
Realisatie:    IVN, de provincie Zuid-Holland, de Spoortuin en Krachtgroen.
Ontwerp: Grafische Praktijken
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 De verbindende route van 8 km

Spoordijk
Maak kennis met een van spannendste 
wandelpaden van Rotterdam! Vroeger 
reden hier treinen vol fruit richting 
Duitsland. Nu kan je er wandelen, joggen, 
spelen en in de nazomer bramen plukken. 
Het is er ruig en avontuurlijk. Hier en 
daar vind je nog overblijfsels van het 
treinverleden. En neem ook eens een kijkje 
bij de prachtige Van Nellefabriek! 

Adres: makkelijk toegankelijk van 
Bilderdijkstraat tot Marconiplein. Iets 
avontuurlijker tussen Spartastadion en 
Bilderdijkstraat 
Openingstijden: altijd open
Facebook: /natuurlijkspangen

Singeldingen
De zomer, die vier je bij Singeldingen! 
Rond de kiosk bruist het van de 
activiteiten. Eten, koffiedrinken, muziek, 
spel, kinderen... Je kunt er natuurlijk ook 
zelf iets organiseren!

Adres: Heemraadspark, bij de Hooidrift
Openingstijden: van mei t/m juli woe t/m 
zo (tijden en agenda zie website) 
Website: www.singeldingen.nl 
Facebook: /Singeldingen

De Spoortuin 
Een ruig stuk natuur midden in de stad, 
met een grote groentetuin ernaast. Dat 
is De Spoortuin. Een geheime plek voor 
jong en oud om te spelen, te werken, te 
wandelen en tuinieren. Doe mee!

Adres: Essenburgsingel 48
Openingstijden: overdag altijd te 
bezoeken, buurtgenoten werkzaam 
zondagmiddagen v.a. 14:00 uur
Website: www.spoortuin.nl
Facebook: /Spoortuin

Dakpark
Bijzonder: een groot park bovenop een 
winkelstraat. Bewonder het prachtige 
uitzicht over de haven. Ga er zonnebaden 
terwijl de kinderen op de watertrap aan 
het spetteren zijn, of help de schapen van 
de BuurtTuin verzorgen.

Adres: Marconiplein of Hudsonplein 
(trappen die het Dakpark opgaan)
Openingstijden: overdag open
Website: www.dakparkrotterdam.nl
Facebook: /dakpark

Voedseltuin 
De Voedseltuin is een plek om elkaar te 
ontmoeten en waar je kan helpen met 
het kweken van groenten en fruit voor de 
Voedselbank. Kom eens langs om een 
kijkje te nemen!

Adres: Gedempte Keilehaven 
Openingstijden: ma t/m do van 
9.00 uur tot 15.00 uur 
Website: www.voedseltuin.com 
Facebook: /Voedseltuin

Essenburgpark
De grote nieuweling in Delfshaven! Ontdek 
maar liefst 7 hectare nieuwe en ruige 
stadsnatuur, bewaard en aangelegd voor 
en door bewoners. Het park is in opbouw 
maar je kunt nu al helpen. Verwachte 
openingstelling publiek: lente/zomer 2017.

Adres: langs de Essenburgsingel tussen 
Marnixgymnasium en Mevlanamoskee 
Openingstijden: overdag 
Website: www.essenburgpark.nl

Tuin op de Pier
Met je handen in de aarde terwijl 
reusachtige zeeschepen voorbij glijden: 
dat is de Tuin op de Pier. Er is van alles te 
zien, maar vooral ook te doen! Iedereen is 
welkom.

Adres: Lloydpier 
Openingstijden: altijd open, meestal 
werkzaam op zaterdag 10:00 – 13:00 uur 
Website: www.tuinopdepier.nl 
Facebook: /TuinOpDePier

De Speeldernis
De leukste plek om in de natuur te spelen! 
In deze avontuurlijke speeltuin speel je 
onder toezicht met bomen en takken, 
vuur en water, zand en steen. Top voor 
kinderen van 3 tot 12 en hun ouders. Maar 
ook als vrijwilliger kun je er terecht!

Adres: Roel Langerakweg 25b
Openingstijden: na schooltijd, tijdens 
weekenden en in vakanties 
Website: www.speeldernis.nl

Pluktuin
Bijna elke zaterdag is er in de Pluktuin 
wel iets te beleven: muziek, samen eten, 
theater, workshops… of gewoon samen 
een tuin onderhouden, die door de inzet 
van de buurt elk jaar weer mooier wordt.
Via de Essenburgsingel vaar je met een 
pontje naar de Pluktuin.

Adres: RFC-Weg 190 
Openingstijden: Speciaal zomerzaterdagen
-programma juni-okt 13:00-16:00 uur. 
In de overige maanden ook talrijke 
zaterdagactiviteiten.
Website: www.de-pluktuin.nl 
Facebook: /progroen.depluktuin

Proefpark de Punt
Het plan was: huizen bouwen. Het werd 
een spannende tuin. Kom jij er pizza 
bakken in de buitenoven? Of de kippen 
helpen voeren? Of gewoon lekker spelen 
met de kinderen?

Adres: langs de Puntstraat 
Openingstijden: altijd open, tuinman op 
woensdagen aanwezig
Website: www.proefparkdepunt.nl
Facebook: /proefparkdepunt


