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Heeft u in een van de gebieden een leuke ervaring gehad? 
Laat het weten en tweet naar  @HeerlijkBuiten.

recreatiezuidholland.nl

Ontwikkeling, inrichting en beheer van recreatie en natuur

Er op uit in ’t Groen? …Doen!
G.Z-H (Groenservice Zuid-Holland) organiseert in 2012 voor het negentiende achter-
eenvolgende jaar, samen met Wegener Media, 22 wandelingen en (natuur)excursies 
voor het hele gezin in de recreatie- en natuurgebieden van Zuid-Holland en omgeving.
	
22 wandelingen en (natuur)excursies	
•	 Keuze	uit	wandelroutes	van	±		5,	10	of	15	kilometer.
•	 Aan	de	route	van	5	km	is	een	puzzel	verbonden	voor	kinderen.
•	 Starten	tussen	11:00	en	15:00	uur.
•	 Om	14:00	uur	kunt	u	aansluiten	bij	de	(natuur)excursie	met	gids.
•	 Deelname	kost	€	1,	-	en	kinderen	t/m	12	jaar	betalen	€	0,50.

Iedere	deelnemer	ontvangt	een	kleine	attentie.	Vaak	is	op	het	startpunt	of	op	de	route	een		
speciale	aanbieding	voor	deelnemers	of	zijn	er	extra	activiteiten.	Door	deelname	spaart	u	voor		
een	speciale	‘Groen	...Doen!’	activiteit	voor	een	bijdrage	aan	de	recreatiegebieden	in	Zuid-Holland.	
Bij	elke	wandeling	ontvangt	u	een	stempel.	Met	acht	stempels	kunt	u	hieraan	meedoen!	

18.	 zondag 14 oktober	
Rottemeren/ Lage- Hoge Bergse Bos/ Bleiswijkse 
Zoom	

	Kinderboerderij	De	Blijde	Wei,	Bergse	Linker	Rot-
tekade	435,	3069	LV	Rotterdam/	Ommoord.	 :	A20	
afrit	16	Capelle/	Alexanderpolder	 	Ommoord/	
Zevenkamp,	 	Rottemeren	volgen,	 	 	Rotte-
meren	M.L.	Kingweg	op,	over	metrobaan,	einde	
weg	 	Pres.	Wilsonweg	op.	Parkeerplaats	bij	bord	
kinderboerderij	De	Kip	aan	uw	 	zijde.	Indien	vol	
1e	 	en	in	de	wijk	parkeren	(let	op	verkeersregels).	

:	ja.
‘De Blijde Wei’ heeft o.a. een mooie heemtuin. Routes 
komen langs het  bezoekerscentrum van Rotta Natuur, 
Hoeksekade 164. Vrijwilligers geven informatie en maken 
vers appelsap. Er is ook een expositie over paddenstoelen.

19.		zondag 21 oktober
Duinen- en Slikken van Voorne/ Oostvoorne

	Paviljoen	De	Duinrand	Strandweg	4,	3233	CW	
Oostvoorne.	 :	A15	Europoort,	N218	Oostvoorne.	
Oostvoorne	Centrum,	volg	borden	‘strand’,	na	dorp	
1,5	km.	Parkeerplaats	aan	 	zijde.	 :	geen.	

20.		zondag 28 oktober
Midden-Delfland/ Schiedam

	KNNV	Natuurcentrum	De	Boshoek,	Bospad	3,	
3121	CL	Schiedam.	 :i.v.m.	werkzaamheden	kijk	op
vananaarbeter.nl.	-Vanuit	Rotterdam	A20	afrit	10	
Schiedam-Noord	bij		 	 .	-Vanuit	Vlaardingen	A20	
afrit	10,	 	(Hargalaan),	bij	rotonde	2e	afslag,	bij		 		

	 	Schiedam-Noord.	Nieuwe	Damlaan	gaat	over	
in	Churchillweg.	Eind	van	deze	weg	bij		 		 .	U	rijdt	
langs	Wijkcentrum	Blauwe	Brug	op	het	Bachplein.	
Volg	borden	Natuurcentrum	de	Boshoek	tot	tram-
lijn,	hier	is	 .	 :	ja.	

De Boshoek heeft een educatieve natuurtentoonstelling. 
Speciaal voor u is warme chocolademelk en erwtensoep 
verkrijgbaar. De op de route gelegen heemtuin is open voor 
bezichtiging en informatie. Het Hoogheemraadschap van 
Delfland verleent medewerking.
Workshop fotografie; van 11:00 - 14:00 uur vertelt reis- en 
landschapsfotograaf Willem Laros over digitale- en land-
schapsfotografie in het bijzonder. Hij beantwoordt vragen 
over uw camera (gebruiksaanwijzing meenemen). Ook geeft 
hij tijdens een wandeling tips. Kosten € 10,- willemlaros.nl

21.	 zondag 4 november
Valkenburgse Meer

	Restaurant	De	Tender,	J.	Pellenbargweg	2,	2235	SP	
Valkenburg.	 :	A44,	afrit	9	Leiden-Zuid.	 	Valken-
burgse	Meer	blijven	volgen.	 :	ja.

22.	 zondag 11 november
VoornePuttenRozenburg/ Landtong Rozenburg 

	Parkeerplaats	bij	deelgemeente	Rozenburg,	Jan	
van	Goyenstraat	1,	3181	HR	Rozenburg.	 :	A15	afrit	
14	 	Rozenburg	Centrum.	Beneden	 	 	Rozen-
burg,	direct	 	 	Rozenburg.	 	 	Rozenburg	
(Droespolderweg),	 	 	Rozenburg	Centrum.	 	 		
centrum	(Laan	v	Nieuw	Blankenburg).	Tweede	weg	

	(Rembrandtsingel).	Einde	 	(Molenweg)	 .	
	 :	ja.

Kerstwandeling woensdag 26 december  
11:00 - 15:30 uur
Deze	activiteit	is	inclusief	een	rit	met	de	historische	
stoomtrein.	In	de	wandelroute	is	een	bezichti-
ging	aan	de	herontdekte	bunkers	bij	De	Punt	(de	
Grevelingen)	opgenomen.	Kosten	zijn	afwijkend	
van	overige	wandelingen!	 	RTM	(Rotterdamsche	
Tramweg	Maatschappij),	G.C.	Schellingerweg	2,	
3253	MD	Ouddorp	(ZH).

Informatie
Komt	u	met	het	 ?	Raadpleeg	altijd	OV	Reisinformatie	0900-9292/	www.9292ov.nl	en/of	www.connexxion.nl.

Op	recreatiezuidholland.nl	staat	leuke	en	handige	informatie	over	de	recreatiegebieden	en	dit	programma.
G.Z-H,	postbus	341,	3100	AH	Schiedam,	010-298	10	10.

G.Z-H	organiseert	de	wandelingen	in	samenwerking	met	de	(natuur-	en)	recreatieschappen	Midden-Delfland,	Voorne/	
Putten/	Rozenburg,	Rottemeren,	IJsselmonde,	Krimpenerwaard,	Reeuwijkse	Plassen	en	omgeving,	Dobbeplas	en	de	
Grevelingen.	Ook	met	gemeente	Rotterdam	Sport	en	Recreatie,	VVV	Zuid-Holland-Zuid,	VVV	Het	Groene	Hart,	St.	Groene	
Hart,	Hoekschewaards	Landschap,	Hoogheemraadschap	van	Delfland,	Natuurcentrum	De	Boshoek,	Staatsbosbeheer,	
Milieugroep	Spijkenisse,	St.	RTM,	Trompenburg	Tuinen	&	Arboretum,	Schaapskooi	Ottoland,	ZOS	Radio,	Zuidhollands	
Landschap,	Rotta	Natuur,	VTV	Nieuw	Leven,	St.	Sportief	Aktief	en	Provincie	Zuid-Holland	in	samenwerking	met	Wegener	
Media.	
	
Deelname	aan	de	wandelingen	is	voor	eigen	risico.	



Programma

1.	 zondag 4 maart
Midden-Delfland/ Kerkpolder/ Tanthofkade  

	Partycentrum	Onder	Ons,	Kerkpolderweg	8,		
2625	EB	Delft.	 :	A13	afrit	10	Delft	Zuid.	Op	N470		
bij	drie	kruispunten/		 		 	,	bij	4e	kruispunt/	 	 ,		

	Kerkpolder.	Volg	borden	‘Onder	Ons’.	 :	ja.

2.	 zondag 11 maart
IJsselmonde/ Oude Maas

	De	Kleine	Duiker,	3e	Barendrechtseweg	511,	2991	
SH	Barendrecht	 :	A29	afrit	20	Barendrecht,	onder-
aan	afrit	bij		 		 	 	Barendrecht	(RING/Oude	Maas).	
Weg	 	gaand	volgen.	Voorbij	kerk	aan	 	zijde	bij	
rotonde	 	 	Heerjansdam	en	direct	na	15	m	 	
secundaire	weg	op	(Leedepad).	Hier	parkeren.	 :	ja.

3.	 zondag 18 maart	
Krimpenerwaard/ Krimpenerhout 

	Sporthal	De	Boog,	Krimpenerbosweg	28,	2923	
LA	Krimpen	aan	de	IJssel.	 :	via	N210	Krimpen	a/d	
IJssel-Schoonhoven,	bij	rotonde	afslag	Krimpen	a/d	
IJssel	wijken	4	en	5.	 :	ja.
Workshop fotografie; van 11:00 - 14:00 uur vertelt reis- en 
landschapsfotograaf Willem Laros over digitale- en land-
schapsfotografie in het bijzonder. Hij beantwoordt vragen 
over uw camera (gebruiksaanwijzing meenemen). Ook geeft 
hij tijdens een wandeling tips. Kosten € 10,- willemlaros.nl.  

4.	 zondag 25 maart	
Reeuwijkse Plassen/ Fort Wierickerschans

	Fort	Wierickerschans,	Zuidzijde	132,	2411	RX	Bode-
graven.	 :	A12	afrit	12	Bodegraven.	 	Bodegraven	
blijven	volgen	op	N11.	N11	 	gaand	blijven	volgen	 	
Bodegraven.	Onder	viaduct	door,	 	Bodegraven	in.	Bij		

		 	 	Nieuwerbrug	(Broekveldselaan).	Deze	weg	 	
gaand	blijven	volgen	 	Nieuwerbrug.	Na	spoorweg	
viaduct	én	voor	de	brug	eerste	weg	 	 	Wiericker-
schans.	 :	geen.
Het leger van de Oude Hollandse Waterlinie geeft acte  
de presence en op gezette tijden gevechtsdemonstraties.  
Ook schieten ze met historische geweren en een kanon.  
St. Groene Hart is er met de Oude Hollandse Waterlinie 
infotent waar van alles te zien en te koop is.

5.	 zondag 1 april	 	
Trompenburg Tuinen & Arboretum/ Kralingse Bos

	Parkeerplaats	bij	Trompenburg	Tuinen,	Honin-
gerdijk	86,	3062	NX	Rotterdam.	 :	Vanaf	A16	afrit	
25	 	Centrum.	Borden	Honingerdijk/	Trompenburg	
volgen.	 :	ja.		
Gratis toegang tot Trompenburg. Hier ziet u duizenden 
bomen, struiken en vaste planten uit de hele wereld (honden 
niet toegestaan) trompenburg.nl  Natuurexcursie gaat niet 
naar Trompenburg. Op 10 en 15 km route ligt Kinderboerderij 
De Kraal (honden niet toegestaan). 

6.	 zondag 8 april	
Voorne-Putten/ Brielse Maas 

	Paviljoen	De	Kogeloven,	Brielse	Maas	1,	3233	LD	
Oostvoorne.	 :	Groene	Kruisweg	N218	tussen	Brielle	
en	Oostvoorne,	bruine	bordjes	‘Kogeloven’	volgen	
(Koolhoekweg,	Bollaarsdijk,	Katteweg).	 :	geen.

7.	 zondag 15 april		
Dobbeplas/ Bieslandse Bos/ De Balij 	

	Parkeerplaats	Dobbeplas	langs	Oude	Weg	100,	
2631	PB,	Nootdorp	(verbindingsweg	tussen	Noot-
dorp	en	Pijnacker).	 :	vanuit	Rotterdam	A13	afrit	8	
Nootdorp,	einde	afrit	bij	 		 	 	Nootdorp,	volgende		

		weg	volgen	 	Nootdorp.	Vanaf	hier	bij	2e		 		
	 	De	Bras,	(Rijswijkse	Waterweg)	weg	maakt	

bocht	naar	 ,	daarna	bij		 		 	(Brasserskade).	In	
Nootdorp-Centrum,	 	 	Dobbeplas.	Bij	rotonde	
(molen	De	Vang)	 	 	Dobbeplas.	Bij	parkeerplaats	

	Dobbeplas	 .	 :	ja.

8.	 zondag 22 april	
Rottemeren/ Nesselande/ Zevenhuizerplas 

	Parkeerplaats	bij	Siciliëboulevard,	Kosboulevard,		
3059	XZ	Rotterdam	(Nesselande).	 :	N219	(tussen	
A12	afrit	9	Zevenhuizen	en	A20,	afrit	17	Rotterdam-
Nesselande).	Vanaf	A20	N219	 	Rotterdam-
Nesselande	volgen	(rotonde).	Op	N219	Rotterdam-
Nesselande	1,6	km	 	volgen.	Bij	rotonde	 	 	
Rotterdam-Nesselande.	Over	brug	 	 	Nesselande	
(water	aan	 	zijde).	Eerste	weg	vlak	vóór	rotonde	

/ 	aanhouden	(water	aan	 	zijde).	Over	Bou-
levard	met	Zevenhuizerplas	aan	 	zijde.	Voorbij	
winkelcentrum	aan	 	zijde,	bij	rotonde	 ,	gelijk	
daarna	parkeerplaats	 .	 :	ja.	
Let op vanaf 15 maart speciale twitteractie op  
@HeerlijkBuiten

9. zondag 29 april	
Overflakkee/ Middelharnis/ Stad aan ’t Haringvliet 	

	Camping	Het	Vogelnest,	Oostmoerse	Scheidweg	
2,	3243	LD	Stad	aan	’t	Haringvliet.	 :	A29	 	Zierik-
zee,	afrit	Zierikzee/	Middelharnis	N59,	bij		 		 	 		
Stad	aan	’t	Haringvliet,	weg	volgen.	Na	ruim	6	km,	
vlak	vóór	bebouwde	kom	Stad	aan	’t	Haringvliet,	 		
(hier	staan	al	borden	 	de	camping),	aan	eind	van	
de	weg	 	de	dijk	op,	eerste	boerderij	aan	 	zijde.	

:	geen. 

10. zondag 6 mei	
Grevelingen/ Goeree-Overflakkee/ Slikken van
Flakkee

	Parkeerplaats	Slikken	van	Flakkee,	3248	Melissant.	
:	vanaf	N57,	 	Stellendam	N215.	Bij	eerstvolgende	

rotonde	 	en	na	25	m	 	secundaire	weg	nemen	
(langs	Carpoolplein).	Na	±	2,6	km	eerste	weg	 	
(borden	voorrang	verlenen).	Weg	 	2	km	blijven	
volgen	(langs	bord	Eigen	Weg)	tot	 .	 :	geen.
Geen voorzieningen.

11.	 zondag 13 mei	 	
Alblasserwaard/ Schaapskooi Ottoland  

	Schaapskooi	Ottoland,	A	89,	2975	BD	Ottoland.		
:	A15	afrit	23	 	Oud	Alblas	N214.	Bij	eerste	rotonde	

Nieuw	Lekkerland	volgen,	N214	in	doorgaande	 		
blijven	volgen	(±	15	km)	tot	kruising	met		 	.	Hier	 	

	Goudriaan	N216,	na	1,9	km	 	 	Ottoland.	Weg		 		
1,1	km	volgen	tot	kerk	aan	 	zijde,	hier	 	bruggetje	
over	en	direct	 	tot	 .	 :	ja.
Schaapskooi Ottoland is voor u de hele dag geopend.

12. zondag 20 mei
Voorne-Putten/ Spijkenisse/ Mallebos  

	De	Boekenberg,	Markt	40,	3201	CZ	Spijkenisse.		
:	Vanaf	Groene	Kruisweg	N218	/	Spijkenisserbrug,	

bij	tweede		 		 	(bij	Rabobank-Stationsstraat).	Weg		
	gaand	volgen	tot	voorbij	Dorpskerk	aan	 	zijde.	

Daarna	bij	De	Boekenberg	aan	uw	 	zijde	 .	Hier	
is	 .	Op	zondag	is	het	hier	buiten	vrij	parkeren,	bijv.	
parkeerplaats	Vredehofstraat	(	 	rijden).	 :	ja.
De Boekenberg is vandaag speciaal voor u geopend met een 
gratis kopje koffie of thee.

13.	 zondag 9 september
IJsselmonde/ Pendrechtse Molen/ Natuurpad 
Zuiderpark

	Kinderboerderij	Molenwei,	Brammertstraat	10,	
3084	RV	Rotterdam/	Charlois.	 :	Vanaf	A15	zui-

delijke	ring	Rotterdam,	afrit	19	Charlois/	Rhoon	 	
Charlois.	 	Groene	Kruisweg/	Dorpsweg	±		2,6	km	
volgen.	Bij	scholengemeenschap	Calvijn/	Maarten	
Luther	( 	zijde),	Landhuis	De	Olifant	( 	zijde)	 	
Kromme	Zandweg	op	langs	‘De	Olifant’.	Na	kruisen	
trambaan	 .	Bij	Sporthal	Wielewaal	is	parkeer-
plaats.	 :	ja.	
Ter gelegenheid van monumentendag zijn op de route de 
‘Pendrechtse Molen’ en ‘Molen De Zandweg’ geopend.

14.	 zondag 16 september	
Krimpenerwaard/ Schoonhoven 

	Parkeerplaats	Lopikerplein	(bij	Albert	Heijn),	2871	
AN	Schoonhoven.	 :	N210	vanuit	Krimpen	a/d	IJssel.	
Voorbij	Bergambacht	op	N210	in	Schoonhoven	bij	4e	
rotonde	 ,	daarna	gelijk	 .	 :	ja.
De wandeling sluit aan op de manifestatie Nazomerfestival 
met diverse festiviteiten in de binnenstad.

15.	 	zondag 23 september
Hoekse Waard/ Strijensas/ Oeverlanden 
Hollands Diep/ Mariapolder

	Restaurant	De	Batterij,	Sassedijk	6a,	3292	LD	
Strijensas.	 :	vanaf	A29	afrit	22	Numansdorp.	 		
Numansdorp/	Strijen.	Deze	weg	 	volgen,	Strijen	
aanhouden	tot	centrum.	Hier	weg	naar	 	volgen	
(Molenstraat),	na	±	150	m	(voorbij	Rabobank)	 		
Oranjestraat	in.	Na	100	m	 	 	Strijensas.	Strijensas	
aanhouden.	In	Strijensas	bord	Café	Restaurant	De	
Batterij	(omhoog	dijk	op).	Parkeren	achter	slagboom.	

:	geen.	

16.	 	zondag 30 september	 	
Oegstgeest/ Klinkenbergerplas/ Kagerzoom 

	Parkeerterrein	bij	Klinkenbergerplas	(Oegstgeest-
Noord),	Haarlemmertrekvaart	121/123,	2171	LD	
Sassenheim.	 :	A44,	vanuit	Wassenaar,	afslag	6,	
Voorhout/	Noordwijk.	Onderaan	 ,	gelijk	 .	 :	ja.
Geen voorzieningen.

17.	 zondag 7 oktober	
Reeuwijkse Plassen/ Goudse Hout/ Steinsepolder 

	Parkeerterrein	Goudse	Hout,	bij	volkstuincomplex	
‘Nieuw	Leven’,	Achterwillensebocht	1a,	2805	KA	
Gouda.	 :	A12	Gouda-Utrecht,	afrit	12	Reeuwijk	 	
Reeuwijk	N459,	na	Reeuwijk-Brug	in	Gouda	 	 		
Bergambacht.	Na	passage	Breevaartbrug	en	rotonde	
na	±	1,6	km	de	tweede	afslag	 	naar	parkeerterrein	
(geel	bordje	‘recreatieterrein	Goudse	Hout’).	 :	ja.
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