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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. 
Deze 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

Educatieve tuin Essenburgsingel
Al bijna honderd jaar tuinieren schoolkinderen hier onder professionele 
begeleiding. Maar ook buurtgenoten hebben er een tuintje. Informeer 
eens naar de mogelijkheden!
Adres: Essenburgsingel 59 Openingstijden: (meestal) kantooruren
Facebook: /tuinessenburgsingel Website: www.rotterdam.nl/
voorziening:essenburgsingel__educatieve_tuin_educatieve_tuinen

Stadstuin Vreelust
Deze mooie gemeentelijk schooltuinen zijn vrij toegankelijk. Wandel 
door de tuin vraag naar de mogelijkheid om een mooie bos bloemen 
te plukken of verse kruiden voor een heerlijke maaltijd!
Adres: Vreelustweg 10  
Openingstijden: (meestal) kantooruren
Website: www.rotterdam.nl/voorziening:educatievetuinvreelustweg

De Bokkesprong
Geitje aaien? Dieren ontmoet je op kinderboerderij. Een prachtplek 
om te spelen en leren. Je kan er ook gezellig koffie drinken en ze 
organiseren het hele jaar leuke (gratis) activiteiten!
Adres: Tjalklaan 90  
Openingstijden: 8:30 – 16:30 uur 
Facebook: /Bokkesprong 
Website: www.rotterdam.nl/debokkesprong

Buitenplaats Spangen
Een idyllische tuin met een fijne plantenkas en buitenbakken. Mensen 
uit de buurt kweken er in de lente, zomer en herfst groenten en 
bloemen. Kom eens op woensdagochtend kennismaken. Misschien is 
tuinieren wel iets voor jou! Gewoon rondkijken mag natuurlijk ook.
Adres: langs de Spoordijk Spangen, ongeveer ter hoogte van Spaanse 
Bocht nr 80 Openingstijden: meestal woensdagmorgen samen tuinieren 
bij de kas. Altijd te bezoeken Facebook: /natuurlijkspangen

Heemraadssingel
Wie kent ’m niet? Een parkachtige singel van anderhalve kilometer 
door het hart van Delfshaven. Het brede, statige middenstuk vormt 
het Heemraadspark, waar je lekker in de zon kunt liggen. De 
Heemraadssingel is ideaal om te joggen, te fietsen, te kuieren… Maar 
weet je het skatepark, de schommels en de speeltuin ook te vinden? 
Openingstijden: altijd open

Brancopark
Fijn groot park voor jong en oud, waar je kunt spelen, zonnen, uitrusten. 
Actieve buren hebben er voor gezorgd, dat het park onlangs opnieuw is 
ingericht. Kom er snel kijken en meedoen!
Adres: Jan van Vuchtstraat Openingstijden: overdag Facebook: /Brancopark

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

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

Buurttuin op het Dakpark
In de Buurttuin op het Dakpark kan je zelf tuinieren, bijvoorbeeld in de 
ouder-kind tuintjes, of anderen daarbij helpen. En heb je de schapen al 
eens gezien? Vraag naar de mogelijkheden!
Adres: Vierhavensstraat 14 Openingstijden: het Dakpark is open 
tussen zonsopgang en zonsondergang
Website: www.vriendenvanhetdakpark.blogspot.nl/p/dakpark-buurttuin.html

Kleine Avonturenpark
Neem je kinderen of nichtjes en neefjes mee naar het Kleine 
Avonturenpark – klein, maar heel erg fijn. Dit is een onverwachte 
speelplek bij de Coolhaven. Ben je creatief of handig? Help mee om de 
plek nog leuker te maken! 
Adres: Achter restaurant De Machinist, Willem Buytewechstraat 37-43 
Openingstijden: ma t/m vr: 8.30 t/m 18.00 uur. Weekend: 
11.00 – 19.00 uur. Website: www.hetkleineavonturenpark.blogspot.nl 
Facebook: /hetkleineavonturenpark

Landgoed van Cool tot Terhave
Op Landgoed van Cool tot Terhave kun je samen lunchen, barbecueën 
of een feestje vieren. Er staat een muziektent en er staan stoelen van 
afvalhout. Neem het initiatief en organiseer er zelf iets leuks met je 
vrienden of buren. Het terrein wordt ook gebruikt voor (bewoners)
festivals, waar iedereen welkom is! 
Adres: Achter restaurant De Machinist, Willem Buytewechstraat 37-43
Openingstijden: altijd open, activiteiten op afspraak
Website: www.strandparkrotterdam.blogspot.nlPark 1943

Bruisend park in een stenige wijk. Kom er voor de speeltuin, het sportveld 
of gewoon om een ommetje te maken. Maar nog leuker: meedoen. Met 
bijvoorbeeld de Parkraad of de vrouwen van de Buitenboel!
Adres: Grote Visserijstraat 127 Openingstijden: dagelijks 
Facebook: /park1943 & /De-buitenboel 
Website Parkraad: www.delfshavencooperatie.nl/parkraak-park-1943


