Cultuuragenda
Campina Ronde van het Groene Hart 2008
Aarlanderveen
Hele jaar door
Molenviergang Aarlanderveen, is de enige molenviergang ter wereld in zijn soort die nog een
polder bemaalt. Langs de molenviergang is een 6 km lange wandelroute uitgestippeld. De vierde
molen in de rij, ook wel de Putmolen genoemd, is op afspraak te bezoeken.
De wandelroute is verkrijgbaar bij het VVV. Kijk voor meer informatie op de website
www.vvvgroenehart.nl
Voor bezoek aan de Putmolen: Kerkvaartsweg 61, Aarlanderveen, 0172 571854

Abcoude
Mei tot september
Fort Abcoude, het oudste landfort van de Stelling van Amsterdam
Stichting Fort Abcoude, Molenweg 18, 0294 281379 / 284053
Elke 2e zaterdag van de maand geopend. Ook de laatste zaterdag van september
Zie ook: www.stellingvanamsterdam.nl

Alphen a/d Rijn
20 april 2008
Fietstocht van ca. 20 km naar de Elfenbaan bij Zwammerdam waar men een excursie kan maken
door het natuurgebied dat normaal niet toegankelijk is voor publiek. De Elfenbaan is de
ecologische zone tussen de N11 en de spoorlijn Leiden – Alphen. Deze strook is gerealiseerd als
‘compensatienatuur’ voor de aanleg van de N11. De Elfenbaan is één van de laatste
verbindingszones tussen de duinen en de veenweiden.
IVN Alphen aan den Rijn en omstreken, 0172 518076, www.ivn-alphenaandenrijn.nl
Start: Groene Hart Lyceum, locatie noord, Henry Dunantweg 1, Alphen aan den Rijn
Aanvang: 13.30 uur

Alphen a/d Rijn
15 maart 2008
Dit natuurgebied is alleen toegankelijk voor wandelaars. Bij de Kruiskade ontmoeten ontginningen
vanuit de Oude Rijn en vanuit de Rietveldse Vaart elkaar. Het is een houtkade, die met de
uitvoering van de ruilverkaveling zeker nog aan sfeer en natuurwaarden heeft gewonnen.
IVN Alphen aan den Rijn en omstreken, 0172 518076, www.ivn-alphenaandenrijn.nl
Start: het ‘Ooievaarsnest’ bij de Galgweg en het Spookverlaat tussen Hazerswoude-Dorp en HWRijndijk. Aanvang: 14.00 uur
Deelname gratis

Alphen a/d Rijn
18 mei 2008
Het Zaanse Rietveld is een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Het is onderdeel van de
ecologische verbindingszone naar de Reeuwijkse Plassen. Er is nieuwe natuur in ontwikkeling met
ondiepe poelen waarin veel vogelsoorten verblijven.
IVN Alphen aan den Rijn en omstreken, 0172 518076, www.ivn-alphenaandenrijn.nl
Start: parkeerplaats aan het Rietveldse pad, dicht bij de tunnel onder de N11
Aanvang: 14.00 uur
Deelname gratis

Cultuuragenda

Campina Ronde van het Groene Hart 2008

Alphen a/d Rijn
Hele jaar door
Rondleidingen in het gemeentehuis van architect Erick van Egeraat.
Stadhuis Alphen aan de Rijn, Stadhuisplein, 0900 4811111, www.alphenaandenrijn.nl
ma-do 08.30-17.30 uur; vr 08.30-20.00 uur; za 10.00-12.00 uur
Rondleiding voor 5-80 personen. Aanmelden kan via www.alphenaandenrijn.nl
Niet gratis

Alphen a/d Rijn
T/m 29 maart
Expositie
60 jaar historische vereniging en 90 jaar Alpen aan den Rijn. Dubbelexpositie over de
geschiedenis van de Historische Vereniging en een tijdsbeeld van gebeurtenissen in de gemeente
Alphen aan den Rijn sinds de samenvoeging van Alphen, Aarlanderveen en Oudshoorn op 1
januari 1918.
De Vergulde Wagen, Van Boetzelaerstraat 48, Alphen a/d Rijn, 0172 424048,
www.histveralphenadrijn.nl
wo 13.00-16.00 uur, za 11.00-16.00 uur
Toegang gratis

Amsterdam
Hele jaar door
Expositie
Werken aan Amsterdam. Multimediale presentaties over de projecten in Amsterdam. Vroeger, nu
en in de toekomst.
Informatiecentrum Zuiderkerk voor ruimte, bouwen en wonen, Zuiderkerkhof 72, Amsterdam,
020 5527987, zuiderkerk@dro.amsterdam.nl, www.zuiderkerk.amsterdam.nl
ma t/m vrij 9.00-16.00 uur; za 12.00-16.00 uur
Toegang gratis

Amsterdam
T/m 14 maart
Expositie
De Academie van Bouwkunst, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, presenteert haar
beste studentenplannen met het thema Designing Leisure Landscapes (landschappen waarin vrije
tijd genoten wordt): een selectie uit ruim 200 ontwerpprojecten in en rond Amsterdam die ingaan
op het thema leisure, een niet meer weg te denken economische kracht in stad en land.
Informatiecentrum Zuiderkerk voor ruimte, bouwen en wonen, Zuiderkerkhof 72, Amsterdam,
020 5527987, zuiderkerk@dro.amsterdam.nl, www.zuiderkerk.amsterdam.nl
ma t/m vrij 9.00-16.00 uur; za 12.00-16.00 uur
Toegang gratis

Amsterdam
T/m 12 april
Expositie
De koers van de stad. Iedere Amsterdammer vraagt zich wel eens af waar het heen gaat met de
stad. Aan de werkzaamheden in en om Amsterdam zijn de veranderingen op korte termijn goed
te volgen. Minder duidelijk afleesbaar is tot welke nu nog onzichtbare nieuwe projecten het
huidige bouwen leidt. ARCAM biedt met deze expositie de mogelijkheid om behalve geografische
verbanden, die op een kaart te tekenen zijn, ook verbanden in de tijd te zien.
ARCAM, Prins Hendrikkade 600, Amsterdam, 020 6204878, arcam@arcam.nl, www.arcam.nl
di t/m za, 13.00-17.00 uur
Toegang gratis
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Arkel
T/m 31 maart
Expositie
Koeien op stal. Afbeeldingen, schilderijen en allerlei attributen van koeien
Streeknatuurcentrum Alblasserwaard (SNCA), Matenaweg 1, Papendrecht, 0184 412618
wo 12.00-16.00 uur, za 10.00-17.00 uur; andere dagen op afspraak
Toegang gratis

Asperen
Mei tot oktober
Fort
Fort Asperen is een torenfort. Deze torens werden voornamelijk gebouwd in de Nieuwe Hollandse
Waterlinie gedurende de periode van 1840 tot 1860.
Fort Asperen, 0345 619992, Langendijk 60, mail@fortasperen.nl, www.fortasperen.nl
Entreeprijs is afhankelijk van de manifestatie die geboden wordt

Bodegraven
Hele jaar door
Fort/Bezoekerscentrum
Het Groene Hartcentrum geeft een goed overzicht van wat het Groene Hart inhoudt en waarom
het is benoemd tot Nationaal Landschap. Het centrum is een goede uitvalsbasis voor fiets- en
wandeltochten. In het Fort Wierickerschans, een overblijfsel van de Oude Hollandse Waterlinie, is
een permanente expositie te zien over het Groene Hart als Nationaal Landschap en de
geschiedenis van het fort.
Staatsbosbeheer/Groene Hart centrum Fort Wierickerschans Zuidzijde 132a, Bodegraven, 0348
689631
maart-oktober: za en zo, 10.00-16.00 uur; november-februari: zo, 10.00 - 16.00 uur
Toegang gratis

Boskoop
Hele jaar door
Fietsen
Het VVV-kantoor beschikt over een aantal in kaart gebrachte fiets- en wandelroutes langs
boomkwekerijen. Begeleiding van een gids is mogelijk voor gasten en groepen met eigen vervoer.
VVV Boskoop, Overslag 6, 0172 214644, info@vvvboskoop.nl, www.vvvboskoop.nl
Voor prijzen raadpleeg de site of bel 0172 214644

Boskoop
April tot september
Rondvaart in open boot. Vaartocht langs kwekerijen naar de Boskoopse natuurgebieden. De open
boten bieden plaats aan 25–30 personen.
VVV Boskoop, Stichting Rondvaart en Promotie Boskoop, 0172 214644, Overslag 6,
info@vvvboskoop.nl, www.vvvboskoop.nl

Boskoop
Hele jaar door
Boomkwekerijmuseum. De ontwikkeling van de boomkwekerij vanaf de middeleeuwen tot de
moderne sierteelt wordt met originele voorwerpen, foto's en documenten in beeld gebracht.
Boomkwekerijmuseum Boskoop, 0172 217756, Reijerskoop 54, www.boomkwekerijmuseum.nl,
info@boomkwekerijmuseum.nl
di-vr 13.30–16.30 uur; za 12.00–18.00 uur
Voor entreeprijzen raadpleeg de site of bel 0172 217756
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Bussum
Hele jaar door
Wandelen en fietsen rond het Naardermeer. De meest bekende wandelroute is het Rondje
Naardermeer van 19,5 km. De Laarzenroute van 5,5 km is een korter alternatief. Ook fietsen
nabij het Naardermeer is mogelijk.
VVV Naarden, Adriaan Dorstmanplein 1b, 035 - 6942836, naarden@vvvhollandsmidden.nl,
www.vvvnaarden.nl. Fietsen zijn te huur bij de Stationsfietsenstalling Naarden-Bussum, 035
6945530
Voor prijzen raadpleeg de site of bel 035 69428369

Capelle a/d IJssel
T/m 16 augustus
Expositie
Modern Capelle... van dijkdorp tot woonstad. De geschiedenis van Capelle aan den IJssel sinds
zijn ontstaan in 1200.
Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC), Bermweg 13, hvc-capelle@hetnet.nl,
www.hvc-capelle.nl
za 10.00-16.00 uur
Toegang gratis
Groepen op afspraak

Den Haag
T/m 6 april
Expositie
After Neurath: The Global Polis. Vervolg van de manifestatie ‘After Neurath’; over de
Oostenrijkse filosoof, socioloog en econoom Otto Neurath (1882-1945), die van 1934 tot 1940
in Den Haag woonde. De expositie spiegelt de belangstelling bij hedendaagse architecten en
kunstenaars voor utopische steden en visionaire samenlevingsvormen aan het denken en werk
van vier historische figuren: Otto Neurath, Paul Otlet, Cornelis van Eesteren en Le Corbusier.
Kunst- en architectuurcentrum Stroom, Hogewal 1-9, Den Haag, 070 3658985, info@stroom.nl,
www.stroom.nl
wo t/m zo, 12.00 - 17.00 uur
Toegang gratis

Gouda
12 en 13 april (ovb)
Opengalerie dagen
Kunstmoment. Open dag galeries en ateliers
Kunstuitleen Gouda, Blekerssingel 40, Gouda, 0182 522746
11.00-17.00 uur
Gratis

Gouda
24 en 25 mei
Evenement
Goudse Hofstedendagen
Open dag van de boerderijen, instellingen en (boeren) bedrijven aan de Bloemendaalseweg.
VVV Gouda, 0900 46832888, dagtochten@vvvgouda.nl, www.vvvgouda.nl
11.00-17.00 uur
Gratis
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Gouda
4 mei 2008
Wandelroute Reeuwwijkse Plassen - Goudse Hout. Al eeuwen sleutelen boeren, burgers en
bestuurders aan het landschap van het Groene Hart. Op deze route valt goed te zien hoe de mens
zijn stempel op het gebied heeft gedrukt en dat nog altijd doet. De Goudse Hout en de
Reeuwijkse Plassen zijn volledig mensenwerk, al is hun oorsprong heel verschillend.
www.recreatiezuidholland.nl
Voor prijzen raadpleeg de site

's-Graveland
T/m 30 november 2008
Bezoekerscentrum ’s-Graveland bevindt zich in de schuur van boerderij Brambergen. Dit krukhuis
is gebouwd in 1634 en daarmee de oudste boerderij van ’s-Graveland. Het ligt temidden van
statige buitenplaatsen en landgoederen. Het is dan ook een ideale Startplaats voor een wandeling
of fietstocht door het kruispunt van natuur en cultuurhistorie. De routebeschrijvingen hiervoor
vindt u in het bezoekerscentrum.
Noordereinde 54b, ’s-Graveland 035 6563080, www.natuurmonumenten.nl
wo t/m zo, 10.00-17.00 uur
Toegang gratis

Hilversum
Hele jaar door
Architectuur
Sannatorium Zonnestraal. Met de restauratie van het hoofdgebouw van Sanatorium Zonnestraal
van architect J. Duiker is een belangrijk monument behouden. Het geldt als één van de hoogte
punten van het nieuwe bouwen.
Loosdrechtse Bos 7, Hilversum
Voor openingstijden en rondleidingen 035 - 5385423

Hoornaar
30 april t/m 3 mei 2008
Fietsen in het Groenste Hart van Nederland. Fietsmeerdaagse Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
"Stichting Fietswandelmeerdaagse Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
Overslingeland 27 I, Noordeloos 0184 651543, info@fietswandelmeerdaagse.nl
www.fietswandelmeerdaagse.nl
Start: tussen 9 en 12 uur, finish uiterlijk 17 uur, start en finish in de grote tent midden in
Hoornaar. Voor deelname neem contact op met de organisatie
deelnemerssecretariaat@fietswandelmeerdaagse.nl

Hoornaar
1, 2 en 3 mei 2008
Wandelmeerdaagse Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Wandelen in het Groenste Hart van
Nederland
Stichting Fietswandelmeerdaagse Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
Overslingeland 27 I, Noordeloos, 0184 651543, info@fietswandelmeerdaagse.nl
www.fietswandelmeerdaagse.nl. Start: 40 km: tussen 7 en 8 uur, 25 en 30 km: tussen 8 en 10
uur, 15 km: tussen 9 en 12 uur, finish uiterlijk 17 uur. Start en finish in de grote tent midden in
Hoornaar. Voor deelname neem contact op met de organisatie
deelnemerssecretariaat@fietswandelmeerdaagse.nl
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Kaag
Hele jaar door
Winkel/rondleiding
Een stukje karakteristiek Kaag, de boerderij van de familie Van Ruiten. Met het recent nieuw
rietgedekte dak staat deze oude boerderij er weer prima bij. Achter de boerderij heeft de tijd niet
stilgestaan. Daar staat een moderne loopstal voor het melkvee van Martin en Afra van Ruiten. In
de tuin staat aangegeven dat hier zuivelproducten, vooral Leidse maar ook Goudse kaas en
boerenboter, te koop zijn. Rondleidingen in de kaas- en botermakerij behoren tot de
mogelijkheden.
Familie van Ruiten, Julianalaan 29, De Kaag, 0252 545796, www.kaag.nl
Rondleiding en verkoop op afspraak

Krimpen a/d IJssel
23 maart 2008
Wandelen
Krimpenroute, 7 km. De Krimpenerwaard was tot voor kort een moeilijk bereikbaar en daardoor
geïsoleerd gebied. De Lek en Hollandse IJssel vormden een natuurlijke buffer tegen
verstedelijking en industrialisatie. Een goed startpunt voor de wandelroute zijn de kolossale
Parkflat en Vijverflat die overtuigend de harde grens markeren tussen het Groene Hart en de
Randstad. De tocht gaat vrijwel geheel door natuur- en recreatiegebieden. Onderweg zijn de
verschillende stadia van de transformatie van een strakke veenweidepolder in een gevarieerd en
afwisselend recreatielandschap te zien.
Meer informatie over de route is verkrijgbaar bij ANWB, Wassenaarseweg 220, Den Haag, 070
3147147, www.anwb.nl
Advies vertrekpunt voor wandeling: Parkflat en Vijverflat
Voor prijzen raadpleeg de site www.recreatiezuidholland.nl

Leiden
T/m 20 mei 2008
Expositie
De botanische tekeningen van Janneke Brinkman en Linnaeus. Circa 50 botanische tekeningen
van Janneke Brinkman-Salentijn en even zo veel tekeningen uit de 18de en 19de eeuw uit het
bezit van het Nationaal Herbarium Nederland. Deze dubbeltentoonstelling wordt gehouden i.h.k.v.
het 300ste geboortejaar van Carolus Linnaeus, wiens baanbrekende classificatie van de
plantenwereld in 1735 in boekvorm in Leiden verscheen. Zijn beroemde Systema Naturae is ook
op de tentoonstelling te zien samen met de 18de- en 19de- eeuwse tekeningen, boeken en
herbaria.
Stedelijk Museum De Lakenhal, Oude Singel 28-32, Leiden, 071 5165360, www.lakenhal.nl
di t/m vr, 10.00-17.00 uur, za, zo en feestdagen, 12.00-17.00 uur
Voor entreeprijzen raadpleeg de site of bel 071 5165360

Noorden
15 juni 2008
Orchideeënvaartocht in het Nieuwkoopse plassengebied. Naast orchideeën biedt deze vaartocht
een blik op de waardevolle vegetaties van één van Nederlands belangrijkste moerasgebieden.
Start aan de loswal naast de RK-kerk aan de Simon van Capelweg in Noorden, nabij Nieuwkoop,
van 14.00-16.00 uur
Aanmelden via Ledenservice Natuurmonumenten, 035 - 6559955 of via
www.natuurmonumenten.nl
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Noorden
20 juni 2008
Midzomeravondvaartocht in het Nieuwkoopse plassengebied. Een deskundige gids informeert u
over de flora en fauna van het gebied.
Natuurmonumenten, 's Graveland, 035 6559955, www.natuurmonumenten.nl
Start aan de loswal naast de RK-kerk aan de Simon van Capelweg in Noorden, nabij Nieuwkoop,
en van 20.00-22.00 uur
Aanmelden via Ledenservice Natuurmonumenten, 035 - 6559955 of via
www.natuurmonumenten.nl

Noorden
27 juni 2008
Midzomeravondvaartocht in het Nieuwkoopse plassengebied. Een deskundige gids informeert u
over de flora en fauna van het gebied.
Natuurmonumenten, 's Graveland, 035 6559955, www.natuurmonumenten.nl
Start aan de loswal naast de RK-kerk aan de Simon van Capelweg in Noorden, nabij Nieuwkoop,
en van 20.00-22.00 uur
Aanmelden via Ledenservice Natuurmonumenten, 035 - 6559955 of via
www.natuurmonumenten.nl

Noorden
5 juli 2008
Vaartocht in het Nieuwkoopse plassengebied met als thema “Historisch Niewecoop”.
Natuurmonumenten, 's Graveland, 035 6559955, www.natuurmonumenten.nl
Start aan de loswal naast de RK-kerk aan de Simon van Capelweg in Noorden, nabij Nieuwkoop,
van 14.30-16.30 uur.
Aanmelden via Ledenservice Natuurmonumenten, 035 - 6559955 of via
www.natuurmonumenten.nl

Noorden
24 augustus 2008
Vaartocht in het Nieuwkoopse plassengebied met als thema “Historisch Niewecoop”
Natuurmonumenten, 's Graveland, 035 6559955, www.natuurmonumenten.nl
Start aan de loswal naast de RK-kerk aan de Simon van Capelweg in Noorden, nabij Nieuwkoop,
van 14.30-16.30 uur.
Aanmelden via Ledenservice Natuurmonumenten, 035 - 6559955 of via
www.natuurmonumenten.nl

Noorden
12 en 13 september 2008
Schemeren met vleermuizen-vaartocht in het Nieuwkoopse plassengebied. Deze vaartocht biedt u
een kijkje op de interessante levenswijze van deze zoogdieren.
Natuurmonumenten, 's Graveland, 035 6559955, www.natuurmonumenten.nl
Start aan de loswal naast de RK-kerk aan de Simon van Capelweg in Noorden, nabij Nieuwkoop,
van 20.30 - ca. 23.00 uur
Voor kosten deelname neem contact op met de organisatie
Aanmelden via Ledenservice Natuurmonumenten, 035 - 6559955 of via
www.natuurmonumenten.nl
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Sliedrecht
13 maart 2008
Debat
"Transformatie Merwedezone. De Merwedezone ligt aan de zuidrand van het Groene Hart. De
grens wordt bepaald door de A15. Rijdende over deze snelweg is de aanblik van het Groene Hart
niet erg groen. Er zijn veel industriegebieden en oprukkende stedelijke bebouwing. Betrokken
gemeenten hebben de handen ineen geslagen om op de Merwedezone een totaalvisie te maken
die een kwalitatieve overgang tussen stad en platteland tot stand moet brengen. Centraal in dit
debat staan vragen zoals: Hoe verhouden natuur, recreatie, cultuurhistorie, bedrijvigheid,
wonenbouw en landbouw zich tot elkaar? Wegen de belangen van de dorpen even zwaar als die
van de steden? Tijd om alle deelbelangen eens in kaart te brengen.
Met medewerking van onder andere:
Provincie Zuid-Holland Transformatie Merwedezone
Gert Jan Vogelaar, directeur Drechtsteden
Paul Langeweg, Vereniging Deltametropool
Locatie: Partycentrum de Lockhorst, Sportlaan 1, Sliedrecht.
Voor meer informatie Architectuur Lokaal, 020 5304000 of via info@arch-lokaal.nl
20.00 - 22.00uur
Toegang gratis. Aanmelden via lara.simons@arch-lokaal.nl

Utrecht
Tot december 2008
Kunstenplan
"Kunst helpt met inrichting gebied
Kunstenaar Jack van Mildert werd door CBK Utrecht ingeschakeld om - i.h.k.v. het kunstenplan
Zangsporen - bij te dragen aan het ‘beleefbaar’ en ‘ervaarbaar’ maken van het natuurgebied De
Groene Jonker/Kouspolder en een appèl te doen op het verlangen naar de natuur. Van Mildert
heeft in het gebied een aantal recreatieve elementen ontworpen zoals de uitkijkpost 'het balkon
van verlangen'."
Meer informatie over Zangsporen/ Jack van Mildert: Ella Derksen, Zangsporen, 030 2307910
derksen@cbk-utrecht.nl, www.zangsporen.nl
Gratis

Vinkeveen
10 en 11 mei 2008
Zeilevenement
Hardzeilerij om de geuzenpenning. Vanaf de steigers van de Zeilschool de Vinkeveense Plassen
aan de Herenweg 144 te Vinkeveen starten 12 schepen de strijd om de fel begeerde
Geuzenpenning.Het terras Het Voordek, gelegen aan de Vinkeveense Plassen, is gedurende het
evenement geopend.
Zeilschool de Vinkeveense Plassen, Herenweg 144, Vinkeveen, 0297 262200
info@zeilschoolvinkeveen.nl, www.zeilschoolvinkeveen.nl
10 mei vanaf 14.00 uur; 11 mei vanaf 10:00
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Woerden
20 maart 2008
Slotsymposium n.a.v. zes lokale debatten in het Groene Hart.
Na een wekenlange verkenning van lokale issues kunnen vragen worden opgeworpen en
conclusies worden getrokken die betrekking hebben op het Groene Hart. Plaatselijke cases
worden gekoppeld aan landelijke Groene Hartthema's in de vorm van stellingen, geformuleerd
door Vereniging Deltametropool. Deze worden voorgelegd aan de zaal en aan specifieke
betrokkenen. Het slotsymposium bestaat uit een volledig dagprogramma met in de ochtend een
bustoer door het Groene Hart, vervolgens een lunch op basis van streekproducten en 's middags
het symposium in het Klooster in Woerden.
Voorzitter: Kees Vriesman, G4P3. Verslag lokale debatten: Architectuur Lokaal (Dirk Bergvelt,
Indira van 't Klooster) Stellingen: Vereniging Deltametropool. Locatie debat: Het Klooster,
Wilhelminaweg 77, Woerden, van 14.00-17.00 uur. Ochtendprogramma busexcursie 10.0011.30 uur vertrek vanuit Leiden.
Voor kosten en deelname bel 020 5304000 of raadpleeg
www.rondevanhetgroenehart.nl

Woerdense Verlaat
18 mei 2008
Wandelen
Lentewandeling door De Haak, één van de weinige goed bewandelbare terreinen in het
Nieuwkoopse plassengebied.
www.natuurmonumenten.nl
Start De Kievit, Hollandse Kade 23, Woerdense Verlaat, van 14.00 - 16.00 uur
Aanmelden via Ledenservice Natuurmonumenten, 035 - 6559955 of via
www.natuurmonumenten.nl

Zegveld
12 april 2008
Lezing
Lezing over het ontstaan van het landschap in het Groene Hart op basis van de landschappelijke
ontwikkelingen sinds het eind van de laatste ijstijd, inclusief de bewoningsgeschiedenis en het
gebruik van het landschap. Speciale aandacht zal worden besteed aan wat daarvan in het huidige
landschap nog waarneembaar is.
Praktijkcentrum Zegveld, Oude Meije 18, Zegveld, n.woortman@natuurmonumenten.nl
10.00 - ca.12.15 uur
Aanmelden verplicht via: n.woortman@natuurmonumenten.nl

Zoetermeer
Hele jaar door
Wandelen
Het kleine veenontginningsplaatsje in de buurt van het in de 17e eeuw drooggemalen
‘Soetermeer’ heeft zich ontwikkeld tot een grote stad. De wandelingen gaan door de volgende
wijken en gebieden: Zoetermeerse Plassengebied, Buytenwegh, Seghwaert, Palenstein Driemanspolder, Dorp.
De routes zijn gratis af te halen bij de Zoetermeerse bibliotheken en bij het Stadhuis. Ook te
downloaden van http://www.promotiezoetermeer.nl/toerisme/wandelen/

Zoetermeer
Hele jaar door
Fietsen
Gebouwen anders bekeken. Architectuurroute langs markante gebouwen in Zoetermeer
Architectuurroute ‘Gebouwen anders bekeken’ is gratis verkrijgbaar in de centrale
hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, in de Zoetermeerse bibliotheken en bij het kantoor van
Floravontuur Promotie Zoetermeer, Duitslandlaan 19, Zoetermeer. De route staat tevens op
internet: www.promotiezoetermeer.nl
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Zoetermeer
Hele jaar door
Wandelen en fietsen
Oud Soetermeer. Zoetermeer heeft veel fraais te bieden op het gebied van historie, architectuur
en natuur. Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer organiseert i.s.m Gilde Zoetermeer:
wandelingen, fietstochten en rijtoeren per koets door de historische kern van Zoetermeer. Deze
groepstochten worden begeleid door een stadsgids, die vele interessante details vertelt. Elke
tocht duurt ongeveer 2 uur en er zijn diverse routes
Elke tocht begint in het Stadsmuseum ’t Oude Huis, Dorpsstraat 7, Zoetermeer
Iedere woensdag van 10.00-12.00 en van 19.00-22.00uur
Aanmelden bij VIP Zoetermeer di. t/m vrij. tussen 10.00 en 16.00, Zuidwaarts 1-3, Zoetermeer,
079 331 87 36, info@vipzoetermeer.nl
Voor kosten deelname neem contact op met de organisatie

Zoetermeer en omgeving
Hele jaar door
Wandelen
De natuur in met ‘boswachter’ Rob Wiewel is al bijna twintig jaar actief als natuurgids en
verzorgt voor volwassenen en kinderen natuurexcursies op aanvraag, maar ook
publieksexcursies. Deze excursies vinden plaats in diverse groen- en recreatiegebieden in
Zoetermeer, zoals het Prielenbos, het Westerpark, het Balijbos enz.
Aanvangstijden zijn afhankelijk van de excursie
Voor meer informatie over de natuuractiviteiten van Rob Wiewel
zie: www.natuurexcursies.web-log.nl

De Cultuuragenda is samengesteld door Architectuur Lokaal en mogelijk gemaakt door
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