
Stad met een hart

Groene 
Agenda

APR T/M JUNI 2019

Hier vindt u een greep uit groene activiteiten in Amersfoort 
en omstreken. Een compleet en actueel overzicht vindt u op 
www.hetgroenehuisamersfoort.nl. Indien aanmelden vooraf 
nodig is, staat dit vermeld bij de activiteit.

April
 WNA LEZING: COMMUNICATIE IN DE NATUUR2

 Dinsdag 2 april | 20.00 - 22.00 uur
Dat dieren met elkaar communiceren, was wel bekend. De 
laatste decennia heeft de wetenschap veel nieuws ontdekt 
over de communicatie in de natuur. Bioloog Atze Oskamp 
vertelt op een zeer boeiende manier over communicatie in de 
natuur, maar dan wel in mensentaal. De lezing wordt georga-
niseerd door de werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA), 
een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht 
Utrecht en Gemeente Amersfoort. Locatie: Het Groene Huis, 
Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Meer info:  
keesvanwegen@gmail.com.

  DE GROENE BELEVENIS: INFORMATIEAVOND 
VOEDSELBOS LEUSDEN

3
 Woensdag 3 april | 20.00 - 22.00 uur

Hou je van lekker eten uit de buurt? Ben je benieuwd of 
voedselproductie ook samen kan gaan met natuurbehoud? Wil 
je gewoon lekker buiten zijn en genieten van alles dat groeit 
en bloeit? Dan is Voedselbos Leusden een project waar je bij 
moet zijn! Op een halve hectare aan de Groene Zoom start een 
groep vrijwilligers dit voorjaar het eerste Voedselbos Leusden. 
Locatie: De Groene Belevenis, Hamersveldseweg 105, Leusden. 
Meer info en aanmelden: voedselbosleusden@gmail.com | 
Instagram @voedselbosleusden.

 GROEN-DOET-JE-GOED!- MARKT SCHOTHORST6
 Zaterdag 6 april | 12.00 - 16.00 uur

Markt vol groene inspiratie. Er is een stekjesmarkt (eigen stek-
jes zijn welkom), een workshop ‘bijenhotel’ maken, informatie 
over wat bewoners zelf in de openbare ruimte kunnen doen en 
er zijn diverse groene verenigingen aanwezig. De Groene Raad 
Schothorst organiseert de markt i.s.m. de gemeente Amers-
foort, Het Groene Huis, de Winkeliersvereniging en tal van 
groene organisaties en initiatieven. Locatie: Winkelcentrum 
Schothorst, Amersfoort. Meer info: www.inschothorst.nl.

Leuk voor kinderen



  COÖPERATIE 033GROEN: MEEWERKDAG IN 
NATUURTUIN LIENDERT

6
 Zaterdag 6 april | 09.30 - 16.30 uur

Inmiddels bestaat dit enigszins verborgen natuurpareltje 
midden in Liendert alweer veertig jaar! Vanaf de start zorgen 
bewoners uit de stad gezamenlijk voor het beheer van de 
natuurtuin. Kom eens meehelpen tijdens de gezellige mee-
werkdagen. Wíj zorgen voor koffie, thee én lunch; zorg jij voor 
stevige werkkleding? Kinderen mogen ook mee (onder bege-
leiding). Locatie: Wiekslag / Wielewaalstraat, achter De Groene 
Stee, Wiekslag 92, Amersfoort. Meer info: Edgar van Groningen, 
033GROEN-makelaar, 06-14534044 | www.033groen.nl.

 SIBBEZONDAG ‘HOUTBEWERKING’2
 Zondag 7 april | 13.00 - 17.00 uur

Kom kijken hoe middeleeuwers werkten met hout, Welke 
gereedschappen gebruikten ze? Wat werd er allemaal van hout 
gemaakt? Locatie: Het Groene Huis, CNME Middeleeuws Erf ‘De 
Bergkamp’, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Meer info: 
033-4695200 | www.hetgroenehuisamersfoort.nl.

  UTRECHTS LANDSCHAP: FIETSEXCURSIE PARK 
VLIEGBASIS SOESTERBERG

7
 Zondag 7 april | 10.30 - 12.30 uur

Park Vliegbasis Soesterberg, een groot deel van de voorma-
lige vliegbasis Soesterberg, heeft zich als gevolg van bijna 
een eeuw militair gebruik ontwikkeld tot een uniek natuurge-
bied. Ga mee op fietsexcursie over het terrein en ontdek de 
natuur(ontwikkeling) en de samenhang met militair gebruik. 
Neem je je eigen fiets mee? Honden zijn niet toegestaan. Een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Locatie: fietsenstal-
ling 2 naast parkeerplaats P1 van het Nationaal Militair Mu-
seum, Verlengde Paltzerweg 1 te Soesterberg. Het is mogelijk 
gebruik te maken van de voorzieningen van het museum en/of 
dat na afloop van de excursie te bezoeken. Meer info: 
www.utrechtslandschap.nl.

  KINDERVOORSTELLING ‘KABOUTER SPILLEBEEN 
VIERT DE LENTE’ - ELLES POPPENTHEATER 

7
 Zondag 7 april | 14.00 en 15.00 uur (ieder 30 minuten)

Kabouter Spillebeen geniet van de lente in het bos. Hij ontdekt 
een nestje met eitjes in de boom. Als hij gepiep hoort moet hij 
even zoeken waar het vandaan komt. Er zitten jonge vogeltjes 
in het nest! Maar dan valt er één vogeltje naar beneden. Hoe 
komt het weer terug in het nest? Leeftijd: 2-6 jaar. Kosten: €5 
kinderen, €5 volwassenen. Contant af te rekenen voor aanvang 
voorstelling. Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 
Amersfoort. Meer info en aanmelden: toverfluit@yahoo.com | 
facebook.com/betoveren. 

  GROEI & BLOEI AMERSFOORT: WAAR KOMEN 
ONZE TUINPLANTEN VANDAAN?

9
 Dinsdag 9 april | 20.00 - 22.00 uur

Tijdens deze lezing maak je met Brian Kabbes een botanische 
wereldreis langs vele boeiende tuinplanten en even zoveel 
opmerkelijke verhalen. Kosten: Groei & Bloei-leden gratis, niet 
leden €5 (contant te voldoen, voor aanvang van lezing). Loca-
tie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Meer 
info: gerdazeestraten@gmail.com | www.kabbes.nl.
 

  AHONTSPAN: FIETSTOCHT ‘DE 
WATERSNOODRAMP VAN 1916’

10
 Woensdag 10 april | 14.00 - 17.00 uur

We kennen allemaal de watersnoodramp van 1953 toen een 
groot deel van zuidwest Nederland onder water stond. Maar 
over de stormvloed van 1916 is veel minder bekend, terwijl 
deze ramp grote gevolgen had voor Amersfoort en omgeving. 
Hoor het verhaal over wat er toen gebeurd is en beleef wat 
de gevolgen waren. Grote vraag is of zoiets weer zou kunnen 
gebeuren? Fiets mee op deze 20 km lange tocht en geniet 
onderweg van een kop koffie/thee met wat lekkers. Locatie: 
Stationsplein Amersfoort nabij taxistandplaats, Stationsplein 41 
Amersfoort. Kosten: €11. Opgeven voor woensdag 10 april, 
9.00 uur. Meer info en aanmelden: ahontspannu@gmail.com | 
www.ahontspan.nu.

 DE GROENE BELEVENIS: OPENING STRUINSEIZOEN13
 Zaterdag 13 april | 13.00 - 16.30 uur

De tuin is vandaag open voor het hele gezin. Er zijn diverse 
feestelijke activiteiten. Kinderen kunnen met een schepnetje 
waterdiertjes vangen, zandtaartjes bakken, vlinders kijken, 
huttenbouwen en klauteren over de boomstammen in de tuin. 
Leeftijd: tot 12 jaar. Locatie: De Groene Belevenis, Hamersveld-
seweg 105, Leusden.
Kosten: €2,50 kinderen (contant of pin). Meer info: 
info@degroenebelevenis.nl | www.degroenebelevenis.nl.

  STICHTING ELISABETH GROEN: NATUURWERKDAG 
IN HET BEEKDAL 

13
 Zaterdag 13 april | 09.00 - 13.00 uur

Stichting Elisabeth Groen brengt graag mensen bij elkaar, die 
straks met plezier meewerken aan de aanleg van het stads-
park. Het parkplan is gemaakt met inbreng van 200 ideeën van 
Amersfoorters. Lijkt het jou leuk om op en rond het Elisa-
beth terrein de handen uit de mouwen te steken? Denk aan 
opwerpen van broeihopen voor ringslangen, monitoren van 
vleermuiskasten, helpen in de natuurtuin van de Vosheuvel en 
educatieve activiteiten met kinderen rond de beek. Natuur-
lijk worden de deelnemers verwend met een lekkere lunch. 
Locatie: pop-up Parkhuis, Heiligenbergerweg 167, Amersfoort. 
Aanmelden: st.elisabethgroen@gmail.com. Meer info:
Facebook: elisabethgroenamersfoort | https://bewoners033.nl/
item/stichting-elisabeth-groen.

 VIKINGWEEKEND ‘KIDDY VIKING’
 Zaterdag 13 april | 12.00 - 17.00 uur
13
14  Zondag 14 april | 12.00 - 17.00 uur

Er strijken weer Vikingen en andere vroege middeleeuwers 
neer op het erf van Landgoed Schothorst. Dit weekend is er 
alle ruimte voor de kleinste Vikingen. Welke spelletjes deden 
ze in de middeleeuwen? Denk jij dat je goed kunt vechten met 
een zwaard? Ontdek van alles over het leven van de ‘kiddy 
vikingen’. Locatie: Het Groene Huis, CNME Middeleeuws Erf ‘De 
Bergkamp’, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Meer info: 
033-4695200 | www.hetgroenehuisamersfoort.nl.

13 en 14 april: Sibbezondag ‘kiddy viking’

Kijk op www.hetgroenehuisamersfoort.nl  voor een compleet en actueel overzicht



14 april: Vroege vogels

1 en 4 mei: Natuuracademie minicursus solitaire bijen

 IVN-NATUUREXCURSIE: VROEGE VOGELS 14
 Zondag 14 april | 08.00 - 10.00 uur

Nimmerdor vormt met zijn statige beuken en eikenlanen, reliëf, 
loof-, naald- en gemengd bos een aantrekkelijk gebied, niet 
alleen voor de mens maar ook voor de vele soorten vogels. Zo 
hopen we diverse soorten mezen, spechten, duiven, roofvogels 
en natuurlijk roodborst, merel, vink en goudhaan te signaleren. 
Ook de boompieper, boomklever, boomkruiper en winterkoning 
behoren tot de vaste bewoners van Nimmerdor. Locatie: start 
bij het witte hek hoek Keesomstraat/ Kamerlingh Onnesstraat, 
Amersfoort. Ongeschikt voor rolstoelen en kinderwagens. Hon-
den kunnen niet mee. Vergeet uw verrekijker niet! Meer info:  
033-4946018 | natuurexcursies@ivnamersfoort.nl.

   STADSBOERDERIJ DE VOSHEUVEL: 
PAASKNUTSEL-ACTIVITEITEN 

 Woensdag 17 april | 14.00 - 16.00 uur

17
19

 Vrijdag 19 april | 14.00 - 16.00 uur
Stadsboerderij de Vosheuvel organiseert twee leuke mid-
dag en voor kinderen van 2-10 jaar oud. Wat gaan we doen? 
Paasmandjes maken, eieren beschilderen en haasjes knippen. 
Kosten tussen de €2,50 en €4. Locatie: 
Stadsboerderij de Vosheuvel, Heiligenbergerweg 187 te Amers-
foort. Meer info: info@devosheuvel.nl | Facebook/Instagram: 
Stadsboerderij de Vosheuvel.

  COÖPERATIE 033GROEN: PROEF-TUIN ISSELT 
MEEWERKDAG

19
 Vrijdag 19 april | 09.00 - 16.00 uur

Dankzij inzet en bijdragen van vrijwilligers, bedrijven én 
Gemeente Amersfoort is een saai grasveld uitgegroeid tot 
natuurrijke plek midden tussen de bedrijven. Tijdens de mee-
werkdagen bouwen we verder aan de Proef-Tuin Isselt. Doe 
mee en leer zo over (stedelijk) natuurbeheer en de ontwikke-
ling van voedsellandschappen. Trek jij de juiste werkkleding 
aan? Dan zorgen wij voor thee/koffie/lunch. Meld je dan wel 
van te voren aan. Locatie: elke meewerkdag start aan onze 
picknickbank; hou Nijverheidsweg-noord 118 aan; draai je 
180-graden en je ziet ons zitten. Meer info: Edgar van Gronin-
gen, 033GROEN-makelaar: 06-14534044 | post@033groen.nl |  
www.033groen.nl.

  STOOMGEMAAL ARKEMHEEN: EIERFESTIVAL, 
MAALDAG EN EXPOSITIE ‘VEERKRACHT’ 

22
 Maandag 22 april | 11.00 - 16.00 uur

Op tweede paasdag is het Stoomgemaal Hertog Reijnout 
“onder stoom” te zien. In het Bezoekerscentrum Arkemheen 
zijn er voor de kinderen allerlei leuke paasknutselactiviteiten. 
Ook is de expositie ‘VEERkracht’ te bewonderen, geschilderd 
door deelnemers van de Boogh uit Amersfoort (met een niet 
aangeboren hersenafwijking). De expositie is van 2 april t/m 
19 mei te zien. Kosten: €4 volwassenen, €2 kinderen t/m 14 
jaar, inclusief draaiend stoomgemaal en activiteiten. Locatie: 
Stoomgemaal Arkemheen, Zeedijk 6, 3861 MD Nijkerk. Meer 
info: www.stoomgemaal-arkemheen.nl. 

 AHONTSPAN: WANDELING GREBBELINIE26
 Vrijdag 26 april | 14.00 - 20.00 uur

De Grebbelinie is een prachtig voorbeeld van een Nederlandse 
verdedigingslinie. Tijdens deze wandeling van 13 km maakt 
u kennis met deze linie en hoort u de verhalen. Het belooft 
een mooie wandeling te worden, zeker in dit jaargetij, met 
veel bloeiende bomen en planten. De tocht wordt afgesloten 
met een vegetarisch driegangen diner. Locatie: Stationsplein 
Amersfoort bij taxistandplaats, Stationsplein 41, Amersfoort. 
Prijs: € 23,50 p.p. Opgeven voor vrijdag 26 april, 9.00 uur. Meer 
info en aanmelden: ahontspannu@gmail.com. Website:   
www.ahontspan.nu.

  VOGELWACHT UTRECHT: VOGELS KIJKEN VOOR 
KINDEREN

28
 Zondag 28 april | 08.00 - 9.45 uur

Ben je tussen de acht en twaalf jaar en ben je geïnteresseerd in 
vogels? René de Waal van Vogelwacht Utrecht laat je kennis-
maken met vogels die je in je eigen omgeving kunt tegen-
komen. In een boeiende les leer je waar je op moet letten als 
je ze wilt vinden. Vervolgens neemt hij je mee op Landgoed 
Schothorst om vogels te spotten. Tijdens de wandeling vertelt 
hij je nog allerlei weetjes over de vogels die we zien en horen. 
Natuurlijk heb je een verrekijker nodig. Heb je er zelf geen, dan 
kun je er een lenen van Het Groene Huis. Vogels laten zich ’s 
morgens het best zien en horen. Vroeg uit de veren dus! We 
beginnen om 08.00 uur in het leslokaal van Het Groene Huis, 
Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Ouders kunnen hun kind 
vanaf 7.45 uur brengen, en rond 9.45 weer ophalen. René de 
Waal is naast ervaren vogelaar ook basisschoolleraar. Aanmel-
den verplicht via: cnme@amersfoort.nl. Het maximum aantal 
deelnemers is 12.

Mei
 NATUURACADEMIE MINICURSUS: SOLITAIRE BIJEN
 Woensdag 1 mei 19.30 - 21.30 uur theorie | 

1
4  Zaterdag 4 mei 10.00 - 12.00 uur buiten

Wat is het verschil tussen honingbijen en solitaire bijen? Hoe 
leven de solitaire bijen en wat maakt ze zo bijzonder? Stap in 
de wonderlijke wereld van solitaire bijen. KNNV en IVN verzor-
gen samen deze mini-cursus, bestaande uit een theorie-avond 
en een excursie-ochtend. Kosten:  €15 (KNNV- en IVN-leden 
Amersfoort betalen €10). Locatie: Het Groene Huis, Schothor-
sterlaan 21 Amersfoort. Aanmelden verplicht via 
CNME@amersfoort.nl. Meer info: 
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/natuuracademie. 

Kijk op www.hetgroenehuisamersfoort.nl  voor een compleet en actueel overzicht



5 mei: Sibbezondag ‘meifeest, dans en muziek’ 11 mei: Natuurwerkdag in het beekdal

   COÖPERATIE 033GROEN: MEEWERKDAG IN  
NATUURTUIN LIENDERT

4
 Zaterdag 4 mei | 9.30 - 16.30 uur

Informatie zie 6 april.

  STADSBOERDERIJ DE VOSHEUVEL:  
SCHAAPSCHEERDERSFEEST

4
 Zaterdag 4 mei | 11.00 - 16.00 uur

De schapen worden geschoren en onze schapenscheerster zal 
vertellen over het hoe en waarom. Verder is er een lekker kopje 
koffie of een heerlijk ijsje. Kom je ook? Kosten: €2,50. Locatie: 
Stadsboerderij de Vosheuvel, Heiligenbergerweg 187, Amers-
foort. Meer info: info@devosheuvel.nl | Facebook/Instagram: 
Stadsboerderij de Vosheuvel.

  VOGELWACHT UTRECHT: VOGELS KIJKEN VOOR 
KINDEREN

5
 Zondag 5 mei | 08.00 - 9.45 uur

Informatie zie 28 april.

 SIBBEZONDAG ‘MEIFEEST, DANS EN MUZIEK’5
 Zondag 5 mei | 13.00 - 17.00 uur

Het is meifeest, het feest van de goede tijden die weer aan-
breken op de boerderij, van het nieuwe leven. Lammetjes en 
geitjes worden geboren, groenten worden gepoot, fruitbomen 
gaan bloeien en graan wordt ingezaaid op het veld. De meiko-
ning en de meikoningin worden in de echt verbonden en dat 
alles vieren we met muziek en dans. Kom meegenieten op de 
middeleeuwse boerderij! Locatie: Het Groene Huis, CNME Mid-
deleeuws Erf ‘De Bergkamp’, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. 
Meer info: 033-4695200 | www.hetgroenehuisamersfoort.nl.

  UTRECHTS LANDSCHAP: FIETSEXCURSIE PARK 
VLIEGBASIS SOESTERBERG

5
 Zondag 5 mei | 10.30 - 12.30 uur

Informatie zie zondag 7 april.

 KNUTSELACTIVITEIT: KNUFFELSTENEN VILTEN5
 Zondag 5 mei | 13.00 - 16.30 uur, inloopactiviteit

Maak de mooiste gekleurde stenen met behulp van vilt, water 
en zeep. Je mag je eigen knuffelsteen mee naar huis nemen. 
Leeftijd: vanaf 6 jaar. Kosten: €2,50 (contant of pin). Locatie: 
Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Meer info: 
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda.

 DE GROENE BELEVENIS: SPELEN IN DE STRUINTUIN8
 Woensdag 8 mei | 14.00 - 16.30 uur

Ga met je schepnetje waterdiertjes vangen, vlinders kijken, 
huttenbouwen en klauteren over de boomstammen in de 
tuin. Je kunt zandtaartjes bakken in de modderkeuken en 
een glaasje water drinken als je dorst hebt gekregen van al 
dat spelen. Leeftijd: tot 12 jaar. Locatie: De Groene Belevenis, 
Hamersveldseweg 105, Leusden.
Kosten: €2,50 kinderen vanaf 1 jaar (contant of pin). Volwasse-
nen gratis. Meer info: info@degroenebelevenis.nl | 
www.degroenebelevenis.nl.

 AHONTSPAN: FIETSTOCHT OORLOGSMONUMENTEN8
 Woensdag 8 mei | 13.00 - 17.00 uur

Amersfoort heeft vele oorlogsmonumenten. Tijdens deze tocht 
van 22 km zullen we de meeste bezoeken. Sommigen zijn 
klein en onopvallend, andere zijn groot en vallen duidelijk op. 
Alle hebben hun eigen verhaal. Deze bijzondere tocht wordt 
onderbroken voor een kopje koffie, thee en een zoete lekkernij. 
Kosten: €11. Locatie: start Stationsplein Amersfoort bij taxi-
standplaats, Stationsplein 41, Amersfoort. Aanmelden: voor 
woensdag 8 mei, 9.00 uur via ahontspannu@gmail.com. Meer 
info: www.ahontspan.nu.

  STICHTING ELISABETH GROEN: NATUURWERKDAG 
IN HET BEEKDAL 

11
 Zaterdag 11 mei | 09.00 - 13.00 uur

Informatie zie zaterdag 13 april.

  STOOMGEMAAL ARKEMHEEN: MAALDAG EN 
MOEDERDAGCADEAUTJES KNUTSELEN  

11
 Zaterdag 11 mei | 11.00 - 16.00 uur

Op zaterdag 11 mei is het Stoomgemaal Hertog Reijnout “onder 
stoom” te zien. In het Bezoekerscentrum Arkemheen kunnen 
de kinderen van voorwerpen uit de polder, een moederdagca-
deautje knutselen. Ook is de expositie ‘VEERkracht’ te bewon-
deren, geschilderd door deelnemers van de Boogh uit Amers-
foort (met een niet aangeboren hersenafwijking). De expositie 
is van 2 april t/m 19 mei te zien. Kosten: €4 volwassenen, €2 
kinderen t/m 14 jaar inclusief draaiend stoomgemaal en activi-
teiten. Locatie: Stoomgemaal Arkemheen, Zeedijk 6, 3861 MD 
Nijkerk. Meer info: www.stoomgemaal-arkemheen.nl. 

  STOOMGEMAAL ARKEMHEEN:  
VOGELSCHILDERWORKSHOP 

13
 Maandag 13 mei | 10.00 - 14.00 uur

De workshop start met ‘vogelen’: welke vogels zien en horen 
we in de polder? U kiest de mooiste uit en legt de vogel vast op 
linnen. Leeftijd: speciaal voor 50+. Kosten: €30 inclusief koffie/
thee/lekkers en een vogellunch. Locatie: Stoomgemaal Arkem-
heen, Zeedijk 6, 3861 MD Nijkerk. Meer info: 
www.stoomgemaal-arkemheen.nl en www.vogelweek.nl. Aan-
melden: 06-23196934 of www.vogelweek.nl.

  NATUURACADEMIE  MINICURSUS: 
BOOMBLOEMEN EN VRUCHTEN 

 Woensdag 15 mei 19.30 - 21.30 uur theorie |

15
25

 Zaterdag 25 mei 10.00 - 12.00 uur buiten
Bomen en struiken zijn er in alle maten en soorten. Dat begint 
al in je tuin maar langs wegen en in parken neemt dat alleen 
maar toe. Stap binnen in de wereld van inheemse en 
uitheemse boombloemen en vruchten in Nederland, 
tijdens deze interessante minicursus. Kosten:  €15 (KNNV- en 
IVN-leden Amersfoort betalen €10). Locatie: De Groene Bele-
venis, Hamersveldseweg 107, Leusden. Aanmelden verplicht 
via CNME@amersfoort.nl. Meer info: 
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/natuuracademie. 

Kijk op www.hetgroenehuisamersfoort.nl  voor een compleet en actueel overzicht



19 mei: De Groene Dag

 DE GROENE BELEVENIS: PEUTERS IN HET GROEN15
 Woensdag 15 mei | 09.30 - 11.30 uur

Tijdens de peuterochtend kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar 
spelen in het groen. Samen met hun ouders, opa of oma, 
gastouders of pedagogisch medewerker zijn zij welkom in de 
Struintuin. Naast een ontdekkingstocht door de tuin of het 
koken in de modderkeuken kunnen zij nieuwe natuurbeleve-
nissen opdoen bij een aantal activiteiten. Locatie: De Groene 
Belevenis, Hamersveldseweg 105, Leusden.
Kosten: €2,50 kinderen vanaf 1 jaar, incl. bekertje drinken  
(contant of pin). Volwassenen gratis. Meer info: 
info@degroenebelevenis.nl | www.degroenebelevenis.nl.

  COÖPERATIE 033GROEN: PROEF-TUIN ISSELT 
MEEWERKDAG

17
 Vrijdag 17 mei | 09.00 - 16.00 uur

Informatie zie 19 april.

  AMBACHTENMARKT – LANDGOED SCHOTHORST
 Zaterdag 18 mei | 12.00 - 17.00 uur
18
19  Zondag 19 mei | 11.00 - 16.00 uur

Er zijn dit weekend meer dan 20 verschillende Middeleeuwse 
ambachten in bedrijf te zien. Kom leren en ontdekken. Mogelijk 
is er een workshop - houd daarvoor de Facebook pagina in de 
gaten. Voor de kinderen is er een speurtocht. Op zondag is de 
ambachtenmarkt onderdeel van de Groene Dag. Locatie: Het 
Groene Huis, CNME Middeleeuws Erf ‘De Bergkamp’, Schothor-
sterlaan 21, Amersfoort. Meer info: 033-4695200 | 
www.hetgroenehuisamersfoort.nl.

 DE GROENE DAG – LANDGOED SCHOTHORST19
 Zondag 19 mei | 11.00 - 16.00 uur

Kom op de Groene Dag zien, horen, proeven, uitproberen, rui-
ken en beleven… Er is een markt met meer dan 40 kramen met 
duurzame producten, themawandelingen, lezingen, muziek, 
kinderactiviteiten en lekker eten en drinken en muziek. Locatie: 
Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort. 
Meer info: 033-4695200 | www.hetgroenehuisamersfoort.nl.

  IVN-NATUUREXCURSIE: GROENE DAG 
WANDELING SCHOTHORST/HOOGLAND

19
 Zondag 19 mei | 10.00 - 12.00 uur

Landgoed Schothorst maakt deel uit van de historie van het 
Hoge land. Ondanks de toenemende verstedelijking zijn nog 
restanten zichtbaar van het landschap en vroegere boerenland. 
Na de annexatie in 1974 valt het landgoed onder de gemeente 
Amersfoort en is ontwikkeld tot stadspark. Tijdens deze wan-
deling aan de kant van Hoogland, gaan de gidsen van het IVN 
met u op zoek naar oude en nieuwe ontwikkelingen, die natuur 
en gebruik in landschap verbinden. Locatie: voor de witte villa 
bij Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort. 
Geschikt voor rolstoelgebruikers. Meer info: 06-51402753 of 
033-2572783 | natuurexcursies@ivnamersfoort.nl.  

 ZWERFAFVALCONGRES KEISCHOON033 20
 Maandag 20 mei | 12.30 - 17.00 uur

Vele partijen zetten zich in om zwerfafval tegen te gaan. Het 
is tijd om opgedane ervaring en kennis te delen op lokaal en 
landelijk niveau en zo meer samenwerking te stimuleren. Mat-
chpoint Zinvol zaken doen, initiatiefnemer van Keischoon033, 
organiseert daarom in opdracht van de Gemeente Amersfoort 
het eerste Zwerfafvalcongres van Amersfoort. Een congres met 
veel inspiratie, boeiende sprekers en veel tijd voor ontmoe-
ten en verbinden! Locatie: Theater Flint, Conickstraat 60, 
Amersfoort. Gratis entree. Aanmelden verplicht. Meer info en 
aanmelden: https://www.keischoon033congres.nl.

  STOOMGEMAAL ARKEMHEEN: OP KRAAMVISITE 
BIJ DE WEIDEVOGELS

22
 Woensdag 22 mei | 14.00 - 15.30 uur

Ben jij tussen 6 en 12 jaar? En vind je het leuk om naar de 
geboorteplek van veel grutto’s, tureluurs en kieviten te wan-
delen? Onderweg zien we vast ook andere vogels. Kosten: €3 
inclusief beschuit met muisjes.  Locatie: Stoomgemaal Arkem-
heen, Zeedijk 6, 3861 MD Nijkerk. Aanmelden: info@stoomge-
maal-arkemheen.nl of 
06-23196934. Meer info: www.stoomgemaal-arkemheen.nl. 

 DE GROENE BELEVENIS: SPELEN IN DE STRUINTUIN22
 Woensdag 22 mei | 14.00 - 16.30 uur

Informatie zie 8 mei.

  VOGELWACHT UTRECHT: AUTO-
WANDELEXCURSIE GROENE JONKER

25
 Zaterdag 25 mei | 07.00 - 15.00 uur

We bezoeken de Groene Jonker bij Zevenhoven, waar we 
zangers als blauwborst, rietzanger, kleine karekiet, en snor 
zullen horen en zien, maar ook eenden soorten als krakeend, 
bergeend en zomertaling. Ook de lepelaar, kluut, kemphaan en 
bruine kiekendief zullen acte de préséance geven. Als er tijd 
over is bezoeken we ook nog het nabijgelegen Ruygeborg. Ver-
trek vanaf Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21,  Amersfoort. 
Kosten: benzinekosten afrekenen met de chauffeur. Aanmel-
den: renedewaal@vogelwacht-utrecht.nl. Meer info: 
www.vogelwacht-utrecht.nl.

  AHONTSPAN: WANDELING PARKEN IN 
AMERSFOORT

24
 Vrijdag 24 mei | 14.00 - 20.00 uur

Amersfoort is een van de groenste steden van Nederland. 
Tijdens deze 12 km lange wandeling loop je vrijwel uitsluitend 
door parken. In mei betekent dit mooie groene lanen, bon-
te weides, vogelzang. Elk park heeft zijn eigen karakter en 
ontstaansgeschiedenis. Een bijzondere en verrassende tocht 
door bekende en onbekende parken. De tocht wordt afgesloten 
met een vegetarisch driegangendiner. Kosten: €23,50. Locatie: 
Stationsplein Amersfoort bij taxistandplaats, Stationsplein 41, 
Amersfoort. Aanmelden: uiterlijk vrijdag 24 mei, 9.00 uur via 
ahontspannu@gmail.com. Meer info: www.ahontspan.nu.

  VOGELWACHT UTRECHT: VOGELS KIJKEN VOOR 
KINDEREN

26
 Zondag 26 mei | 08.00 - 9.45 uur

Informatie zie 28 april.

Kijk op www.hetgroenehuisamersfoort.nl  voor een compleet en actueel overzicht



Juni
  COÖPERATIE 033GROEN: MEEWERKDAG IN 

NATUURTUIN LIENDERT
1

 Zaterdag 1 juni | 09.30 - 16.30 uur
Informatie zie 6 april.

  UTRECHTS LANDSCHAP: FIETSEXCURSIE PARK 
VLIEGBASIS SOESTERBERG

2
 Zondag 2 juni | 10.30-12.30 uur

Informatie zie 7 april.

  WORKSHOP NATUURFOTOGRAFIE VOOR 
KINDEREN – MILON ABRAHAMSE FOTOGRAPHY

2
 Zondag 2 juni | 13.00 - 15.00 uur

Iedere eerste zondag van de maand is er een leuke kinderacti-
viteit bij Het Groene Huis. Deze keer ga je met je eigen camera 
of smartphone (eventueel van papa/mama) de natuur in. Leer 
de mooiste natuurfoto’s maken! Leeftijd: 10-14 jaar. Kosten: 
€4 kinderen, €2,50 volwassenen (1 ouder per kind). Max. 10 
kinderen. Aanmelden: milonabrahamse@gmail.com. Meer info: 
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/agenda.

  SIBBEZONDAG ‘HOE KIDDY VIKINGEN LEERDEN 
VECHTEN’

2
 Zaterdag 2 juni | 13.00 - 17.00 uur

Ontdek van alles over het leven van de ‘kiddy vikingen’. Wil 
je, net als de kiddy vikingen, spelend leren vechten? Welke 
bescherming moet je dan dragen? Kun jij leren verdedigen, 
aanvallen, beschermen? Uiteindelijk mag je een Viking krijger 
proberen te verslaan! Demonstraties zijn merdere malen per 
dag. Locatie: Het Groene Huis, CNME Middeleeuws Erf ‘De 
Bergkamp’, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Meer info: 033-
4695200 | www.hetgroenehuisamersfoort.nl.

  AHONTSPAN: FIETSTOCHT JOHAN VAN 
OLDENBARNEVELT

5
 Woensdag 5 juni | 14.00 - 17.00 uur

Johan van Oldenbarnevelt is in Amersfoort geboren en is mis-
schien wel onze grootste staatsman. In Amersfoort en daarbui-
ten zijn sporen van hem te vinden. Fiets daarom mee op deze 
21 km lange tocht en hoor zijn geschiedenis. De tocht wordt 
onderbroken voor een kop koffie/thee met wat lekkers. Prijs: 
€ 11,- p.p. Locatie: Stationsplein Amersfoort nabij taxistand-
plaats, Stationsplein 41, Amersfoort. Opgeven voor woensdag  
5 juni 9 uur per mail ahontspannu@gmail.com. Meer info: 
www.ahontspan.nu

 DE GROENE BELEVENIS: SPELEN IN DE STRUINTUIN5
 Woensdag 5 juni | 14.00 - 16.30 uur

Informatie zie 8 mei.

  STICHTING ELISABETH GROEN: NATUURWERKDAG 
IN HET BEEKDAL 

8
 Zaterdag 8 juni | 09.00 - 13.00 uur

Informatie zie 13 april.
 
  GROEI & BLOEI AMERSFOORT: OPEN TUINEN 

MIDDAG IN NIEUWLAND
15

 Zaterdag 15 juni | 13.00 - 17.00 uur 
Groei & Bloei Amersfoort en omstreken organiseert een open-
stelling van afwisselende, boeiende tuinen voor publiek door 
eigenaren. We starten in de Wijkboerderij in Nieuwland, Zel-
dertsedreef 2, Amersfoort. Kosten: €3 (leden), €5 (niet-leden). 
Meer info: fmvanholland@hotmail.com | 
https://amersfoort.groei.nl.

 VIKINGWEEKEND ‘MANDEN VLECHTEN’
 Zaterdag 15 juni | 12.00 - 17.00 uur
15
16  Zondag 16 juni | 12.00 - 17.00 uur

Het vlechten met takken is al heel oud. Helaas is er maar 
weinig van teruggevonden, het materiaal is nogal vergankelijk. 
Toch zijn er sporen die duiden dat de techniek al gebruikt werd 
in de prehistorie. Er zijn niet veel gereedschappen nodig, maar 
de techniek is een kunst op zich. Op beide dagen zullen er 
diverse manden gevlochten worden.
Locatie: Het Groene Huis, CNME Middeleeuws Erf ‘De Berg-
kamp’, Schothorsterlaan 21, Amersfoort. Meer info: 
033-4695200 | www.hetgroenehuisamersfoort.nl.

  IVN-NATUUREXCURSIE: ‘WANDELING DOOR 
BLOEIEND BLOEIDAAL’

16
 Zondag 16 juni | 14.00 - 16.00 uur

De gidsen van het IVN en Utrechts Landschap organiseren 
gezamenlijk een wandeling door het prachtige Bloeidaal. Het 
wordt inmiddels al meer dan tien jaar op een dusdanige manier 
beheerd, dat de natuur maximale kansen krijgt om zich in al 
haar verscheidenheid aan ons te tonen.
Locatie: parkeerplaats Koedijkerweg (t.o. nummer 14), 3816 BV 
Amersfoort. Deelname is gratis. Honden kunnen niet mee. Niet 
geschikt voor rolstoelgebruikers. Meer info: 06-21186258 of 
033-4942002 | natuurexcursies@ivnamersfoort.nl  

 DE GROENE BELEVENIS: SPELEN IN DE STRUINTUIN19
 Woensdag 19 juni | 14.00 - 16.30 uur

Informatie zie 8 mei.

 NATUURACADEMIE MINICURSUS: KRANSWIEREN 
 Woensdag 19 juni 19.30 - 21.30 uur theorie |
19
22  Zaterdag  22 juni 10.00 - 12.00 uur buiten

Kranswieren zijn complexe groenwieren en wereldwijd zijn 
er ruim 300 soorten. In Nederland onderscheiden we nu 25 
soorten verdeeld over vier geslachten. Op woensdagavond 
zullen de kenmerken van de geslachten Chara, Nitella, Ni-
tellopsis en Tolypella worden belicht. Tijdens de excursie op 
zaterdagochtend gaan we levend materiaal bekijken. Kosten:  
€15 (KNNV- en IVN-leden Amersfoort betalen €10). Locatie: De 
Groene Belevenis, Hamersveldseweg 107, Leusden. Aanmelden 
verplicht via CNME@amersfoort.nl. Meer info: 
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/natuuracademie. 
 
  COÖPERATIE 033GROEN: PROEF-TUIN ISSELT, 

MEEWERKDAG
21

 Vrijdag 21 juni | 09.00 - 16.00 uur
Informatie zie 19 april.

16 juni: Wandeling door bloeiend Bloeidaal

Kijk op www.hetgroenehuisamersfoort.nl  voor een compleet en actueel overzicht



Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort

T 033 469 52 00
E cnme@amersfoort.nl
I www.hetgroenehuisamersfoort.nl 

 

Gemeente Amersfoort
Centrum voor Natuur 
en Milieu Educatie (CNME)

Postadres
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

 
 AHONTSPAN: POORTENWANDELING21

 Vrijdag 21 juni | 15.00 - 20.00 uur
Ooit was de oude binnenstad helemaal afgesloten met muren 
en poorten. Veel hiervan is verdwenen. Gelukkig valt er nog 
het een en ander te ontdekken. Loop mee op deze 6 km lange 
tocht langs oude en nieuwe poorten. De tocht wordt onder-
broken voor een vegetarisch driegangen diner. Kosten: €23,50. 
Locatie: Stationsplein Amersfoort nabij taxistandplaats, Stati-
onsplein 41, Amersfoort. Opgeven voor vrijdag 21 juni, 9.00 uur. 
Meer info en aanmelden: ahontspannu@gmail.com | 
www.ahontspan.nu.

  VIKINGWEEKEND ‘JOMSBORG NORTHSTORM 
TRAINING’

 Zaterdag 22 juni | 12.00 - 17.00 uur

22
23

 Zondag 23 juni | 12.00 - 17.00 uur
Meer dan 100 vechters uit heel Europa trainen dit weekend 
met elkaar om hun technieken te verbeteren. Een paar keer 
per jaar komen deze vrouwen en mannen samen om de kunst 
van o.a. het zwaardvechten te beoefenen. Ze worden regelma-
tig ingezet door heel Europa om onder andere veldslagen na 
te spelen en te figureren in educatieve activiteiten. Kom een 
kijkje nemen naar deze indrukkende ‘vechtkunst’. Locatie: Het 
Groene Huis, CNME Middeleeuws Erf ‘De Bergkamp’, Schothor-
sterlaan 21, Amersfoort. Meer info: 033-4695200 | 
www.hetgroenehuisamersfoort.nl.

  DE GROENE BELEVENIS: MODDEROCHTEND VOOR 
PEUTERS

26
 Woensdag 26 juni | 09.30 - 11.30 uur

Tijdens Modderdag zijn er voor kinderen van 0 tot 4 jaar  
’s morgens modderactiviteiten in de Struintuin. Naast een 
ontdekkingstocht door de tuin en koken in de modderkeuken 
zijn er verschillende modderactiviteiten. Locatie: De Groene 
Belevenis, Hamersveldseweg 105, Leusden.
Kosten: €2,50 kinderen vanaf 1 jaar, (contant of pin). Volwasse-
nen gratis. Meer info: info@degroenebelevenis.nl | 
www.degroenebelevenis.nl.  

Vindt u dat uw activiteiten ook thuishoren 
in de Groene Agenda? Meld ze aan door een 
mail te sturen naar cnme@amersfoort.nl.

Uiteraard kunnen er activiteiten in deze 
Groene Agenda wijzigen. Kijk daarom altijd 
even van te voren op de website van de ac-
tiviteit of neem contact op met de activiteit.


