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Speeleditie, tussen Dakpark en Speeldernis
Schaapjes aaien, bramen plukken, of met water en modder
spelen. Waar doe je dat? Vlakbij! In jouw wijk vind je veel mooie
groene plekken waar je super goed kunt spelen in het groen!
Die mooie plekken liggen langs de Groene Connectie, een route
rondom Delfshaven (R’dam) die deze plekken verbindt tot een
route van 8 kilometer. Op de uitvouwkaart is de hele route te
zien of kijk op www.degroeneconnectie.nl. Veel speelplezier!
Dakpark Buurttuin

Buitenplaats Spangen

Schaapjes aaien of samen met je ouders
een eigen moestuintje onderhouden.
Adres: ingang trap op de hoek van
de Hudsonstraat en de Catharina
Beersmansstraat
Website: dakparkrotterdam.nl

Tuinieren in kas of bak, lekker picknicken
of samen vlierbloesem plukken en limonade
maken.
Adres: Spaanse Bocht ter hoogte van nr. 80
Facebook: /natuurlijkspangen

Proefpark de Punt

De Bokkesprong

In deze groene oase kun je voetballen,
hutten bouwen of bloemen plukken.
Adres: tussen de Hudsonstraat
en de Puntstraat
Facebook: /proefparkdepunt

Spelen, leren en geitjes aaien. Dieren
ontmoet je op kinderboerderij. Het hele
jaar door worden er leuke (gratis)
activiteiten georganiseerd.
Adres: Tjalklaan 90
Facebook: /bokkesprong

Dakpark Watertrap
Kom op de watertrap spetteren of
vang wind met je zelfgemaakte vlieger!
Adres: ingang trap op de hoek van de
Hudsonstraat en de Schippersstraat
Facebook: /dakpark

Spoordijk
Op de Spoordijk is het altijd een
avontuur; balanceren over de oude
Spoorrails of bramen plukken
in het najaar.
Adres: de Spoordijk loopt van
Marconiplein tot Van Nelle brug,
en heeft verschillende op- en afgangen.
Facebook: /natuurlijkspangen

Stadstuin Vreelust
Verras je ouders met een gratis geplukte bos
bloemen of verse kruiden voor het eten. Kom
langs voor een seizoensfeest, of geef je op
voor Topchef op de tuin, via Sport&Activity
Adres: Vreelustweg 10
Facebook: /tuinvreelustweg

De Speeldernis
De leukste plek om in de natuur te spelen!
In deze avontuurlijke speeltuin speel
je met bomen en takken, vuur en water,
zand en steen. Vies worden mag!
Adres: Roel Langerakweg 25b
Website: speeldernis.nl

