
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 verandering in brengen met de gratis uitvouwkaart én met 
deze flyer. Op de achterkant van deze flyer staan groene activiteiten die georganiseerd 
worden in de buurt. Neem kaart en flyer mee en geniet van het groen rondom de 
Groene Connectie!

www.degroeneconnectie.nl
Deze flyer samen met de uitvouwkaart 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

Je kunt ook op andere momenten de groene plekken in de buurt bezoeken!
Als je graag mee doet met een activiteit dan kan dat ook. Voor mei komt er weer een nieuwe flyer. Ben je al nieuwsgierig? kijk dan op de Buurt Bruist kalender met groene activiteiten in de buurt: www.buurtbruist.nl/index.php/buurt-bruist-kalender



Gelukswandeling 
Groene Connectie West
Woensdagavond 26 april 18:30 – 20:00
We verzamelen vanaf 18:20 bij Sparta stadion 
(Spartapark-Noord) aan de Horvathwegzijde 
bij de Spaansebocht en vertrekken om 18:30. 
We wandelen via de natuurlijke oevers van 
de Spoordijk om Spangen heen, langs het 
boomgaardje bovenaan de dijk en komen uit 
bij Marconiplein. Daar steken we over naar 
het Dakpark waar we hoog over de havens 
(en de Voedseltuin) uitkijken, gaan daarna 
van het dak af en kijken in het ecologische 
Proefpark de Punt (onder andere bij de kippen 
en de mussenkolonie) om te eindigen bij De 
BuurtTuin op het Dakpark rond 20:00 met een 
kleine versnapering. (ca 2,5 km)

Gelukswandeling 
Groene Connectie Noord
woensdagmiddag 10 mei 15:30 - 17:00 
We verzamelen vanaf 15:15 op Educatieve 
tuin Essenburgsingel, vanaf 15:30 bekijken dit 

langgerekte landje met schoolmoestuintjes en 
gaan daarna richting de Pluktuin, bereikbaar 
via trekpontje vanaf de Essenburgsingel, 
via de fruitbomen in grote potten en het 
ooievaarsnest steken we door naar het ruige 
in ontwikkeling zijnde Essenburgpark. Vanuit 
deze groene oase langs het spoor wandelen 
we naar de Speeldernis waar we rond 17:00 
ontvangen worden met een lekker hapje en 
drankje. (ca 2 km)

Gelukswandeling 
Groene Connectie Oost
woensdagmiddag 24 mei 15:30 - 17:00
We verzamelen vanaf 15:15 bij de Singeldingen 
Kiosk en starten vanaf 15:30, we kijken even 
rond bij Singeldingen zelf en wandelen via 
de boomrijke Heemraadssingel richting het 
zuiden naar het Kleine avonturenlandje en 
het Landgoed van Cool tot Terhave vlakbij de 
parksluizen. We lopen door naar de Maas en 
eindigen bij Tuin op de Pier met iets lekkers. 
(ca 2,4 km)

Activiteiten april - mei 2017
Gelukswandelen op de Groene Connectie
Wandelen op de Groene Connectie is al fijn, maar is 
meedoen met een ‘gelukswandeling’ van kunstenaar 
Misja Immink maakt het wandelen bijzonder. Misja is 
oprichter van het Ministerie van Verliefde Zaken, het 
Instituut voor de Intensiteit van het Blauw, Stichting Geluk en Museum het Trapgat. Met 
hem ontdek je allerlei soorten geluk op de Groene Connectie. Je staat stil bij roerwater. 
Er is ruimte voor takkengedachten. Je kunt luchtturen en vrolijke wolken vinden, of juichen 
bij een juichwilg. Met de lopende gelukspraatjes van Misja verwonder je je samen.

Groen initiatief

Zorg of  Welzijnsinitiatief  

Zorginitiatief  actief  op meerdere locaties:

Legenda

Concept maart 2016
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