
NATUURDOELSTELLINGEN 

•   Wij realiseren verschillende natuurdoeltypen door middel 
van begrazing of maaien. Hiervoor verpachten wij delen  
van het gebied aan boeren.

•   Wij stimuleren lokale betrokkenheid en social return.     
Natuurverenigingen en vogelaars helpen ons bij de ont- 
wikkeling van De Groenzoom. Wij beoordelen continu hoe 
flora en fauna (o.a. grutto, veldleeuwerik, argusvlinder en 
kleine vuurvlinder) zich ontwikkelen. Wilt u ons hierbij als 
vrijwilliger helpen? Neem dan contact met ons op.

•   Wij zijn uw gastheer in het gebied. Daarom organiseren wij 
regelmatig wandelingen. Wilt u meer te weten komen over 
het gebied? Ga dan een keer met ons mee.

 

CONTACTGEGEVENS
De Groenzoom wordt de komende zes jaar beheerd, onder-
houden en ontwikkeld door Beheercombinatie De Groenzoom, 
(bestaande uit BTL Realisatie, BTL Advies en Groenaannemings-
bedrijf Punt). Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan op 
Facebook of Twitter. 

         @Groenzoom

         @DeGroenzoom of #Groenzoom

Postadres Postbus 24, 5076 ZG  HAAREN
Telefoon 06 21 82 44 38
E-mail   beheer@degroenzoom.nl
Internet  www.degroenzoom.nl

ONTDEK DE GROENZOOM!

© Bas van Binnendijk



HUISREGELS
De Groenzoom biedt voor elk wat wils. Houd daarom  
rekening met elkaar en volg de huisregels van het gebied:

•   Laat geen afval achter en neem uw eigen spullen weer mee.
•   Watersport mag, maar brandstofmotoren niet.
•   Honden mogen in de aangegeven losloopgebieden vrij 

de natuur verkennen. In de overige gebieden zijn honden 
alleen aangelijnd welkom. 

•   Respecteer de natuur.

In De Groenzoom leert u de bijzondere planten en dieren 
van dit gebied kennen. Voldoende rust is echter belangrijk. 
Met name weidevogels zijn gevoelig voor verstoring. Om het 
broedsucces te vergroten zijn weidevogelgebieden daarom 
tijdens het broedseizoen afgesloten of wordt u verzocht 
bepaalde gebieden te mijden. 

Ziet u dat er afval ligt, ruim het op. Is er iets kapot? Laat het 
ons dan weten via beheer@degroenzoom.nl. Zo zorgen we er 
samen voor dat De Groenzoom mooi blijft en kunnen we er 
met elkaar van genieten.
 

BERKEL EN RODENRIJS

 BERGSCHENHOEK
 
       BLEISWIJK 

NOOTDORP

 PIJNACKER 

ZOETERMEER WAT IS DE GROENZOOM?
De Groenzoom is een langgerekt natuurgebied van 560 ha, 
ten noorden van Berkel en Rodenrijs, en ten oosten van  
Pijnacker. In 2010 is gestart met de ontwikkeling van het  
gebied, waarbij verschillende functies plaats hebben gemaakt 
voor de ontwikkeling van natuur. 

WAAROM IS DE GROENZOOM BELANGRIJK?
Met de inrichting van het gebied is een eerste stap gezet naar 
een uniek natuurgebied. Door goed beheer kunnen kruiden  
en planten zich verder ontwikkelen en neemt de diversiteit 
in het gebied toe. Ook wordt De Groenzoom zo een 
aantrekkelijk leefgebied voor allerlei vogels, vlinders en 
andere insecten. 

RONDJE GROENZOOM
Als bezoeker kunt u genieten van al het moois dat dit natuur-
gebied te bieden heeft. Met wandelpaden, fiets-, kano- en 
ruiterroutes is het gebied toegankelijk gemaakt voor recreatie. 
Op de kaart vindt u een overzicht van alle routes. Er worden 
regelmatig activiteiten in De Groenzoom georganiseerd. Kijk 
op www.degroenzoom.nl, Twitter of Facebook. 
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