
Deelnemende organisaties Week van Ons Water in Delfland

Fietsen langs waterpunten
Wist je dat boven én onder de grond van alles met water gebeurt? We maakten 9 fietsroutes 
langs bijzondere waterpunten. De App BeleefRoutes wijst je de weg. Je krijgt een signaal als er 
op je telefoon wat te kijken of te lezen valt over waar je bent!

Hoe werkt de fietsroute app?
Ga naar de App Store of Google Play. Download gratis de App BeleefRoutes. In het overzicht 
kies je een van onderstaande gratis routes. Het downloaden gaat het snelst bij een WiFi-punt. 
Is de route geïnstalleerd? Dan heb je geen actieve internetverbinding meer nodig.

Beleefroutes
Volg de Waterketen Delfland

Volg de Waterketen Delft

Volg de Waterketen Den Haag

Volg de Waterketen Lansigerland

Volg de Waterketen Leidschendam

Volg de Waterketen Maassluis

Volg de Waterketen Pijnacker

Volg de Waterketen Westland

Volg de Waterketen Zoetermeer

Duik in de week van
Kom langs en ontdek alles over schoon en gezond water. 

weekvanonswater.nlKijk voor alle uitjes op:

Week van Ons Water 
Activiteiten in Delfland 12 t/m 21 mei 2017

l l l l



Duik in de week van ons water
Van 12 tot en met 21 mei is het de Week van Ons Water. In heel Nederland worden leuke en 
leerzame wateractiviteiten georganiseerd, óók in de regio Delfland. Voor jong en oud is er 
van alles te beleven. Leer spelenderwijs wat niet in het riool thuishoort of laat je rondlei-
den door een gemaal of waterzuivering. Doe mee aan waterproefjes over het maken van 
drinkwater of leer hoe afvalwater wordt hergebruikt voor bloemen in de kas. Er zijn wel 9 
fietsroutes langs interessante waterpunten. Kijk op [volgt nog url] 
Duik in de week van ons water en verwonder je!

13 t/m 21 mei |  10.00 – 16.00
Ontdek hoe drinkwater wordt 
gemaakt
Vraag naar de Week van Ons Water puzzel!

Bezoekerscentrum De Tapuit, 
Meijendelseweg 40-42 in Wassenaar
Bijzonderheden: gratis; speciaal voor kinderen
Aanmelden: nee

13 t/m 21 mei |  08.00 – 20.00
Natuurspeelplaats Avonturis
Dammen bouwen in het water, klimmen en 
pootje baden.

Langs de Nieuwe Waterweg 
tegenover station Maassluis-West
Bijzonderheden: gratis; speciaal voor kinderen
Aanmelden: nee

16 t/m 21 mei |  11 .00 – 17.00
Water, bron van leven
Tentoonstelling over schoon drinkwater.

Museon 
Stadhouderslaan 37 in Den Haag
Bijzonderheden: tickets via www.museon.nl

15 t/m 19 mei |  8.30 – 17.00
Tentoonstelling waterbestendige 
tuin
Help in je eigen tuin wateroverlast in de buurt 
te beperken.

Gemeentehuis Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden
Bijzonderheden: gratis; spreekuur voor 
wateradviezen
Aanmelden: nee

13 mei - ti jd volgt nog
Open dag rioolwaterzuivering 
De Groote Lucht
Maassluissedijk 175 in Vlaardingen
Bijzonderheden: gratis
Aanmelden: nee

10.00 – 16.00
Binnen kijken bij gemaal De Kooij
Informatie over de werking van het gemaal.

Rottekade 1 in Bergschenhoek
Bijzonderheden: gratis; ook voor kinderen
Aanmelden: nee

13.00 – 15.00
Open dag gemaal Meerpolder D
IJsselmeerstraat (aan de zijde Meerweg)
Bijzonderheden: gratis
Aanmelden: nee

10.00 – 15.00
Open dag gemaal Europalaan
Rondleiding, kijkje in het riool en stap in een 
storingsbus.

Europalaan 20 in Pijnacker
Bijzonderheden: gratis; ook voor kinderen
Aanmelden: nee

10.00 – 15.00
Uitleg over de werking van 
riolering
Stap in een inspectiewagen en kijk in het riool.

Gemeentewerf, Hoogwerf 5 in Naaldwijk
Bijzonderheden: gratis; wedstrijdjes voor kinderen
Aanmelden: nee

10.00 – 15.30
Uitleg over natuur en water
Waterspelletjes voor de kinderen

Prinsenbos, Grote Achterweg 17 in Naaldwijk
Bijzonderheden: gratis; onthulling informatiebord 
om 15.00 uur
Aanmelden: nee

16 mei - ti jd volgt nog
Open dag rioolgemaal Delft
Adres volgt nog
Bijzonderheden: gratis
Aanmelden: nee

17 mei - ti jd volgt nog
Honey Highway op de waterdijk
Adres volgt nog
Bijzonderheden: gratis
Aanmelden: nee

14.00 – 16.30
Waterbeestjes vangen
Melkschuur
Zuidpolder in Berkel & Rodenrijs
Bijzonderheden: gratis; speciaal voor kinderen
Aanmelden: nee

14.00 – 15.00 en 15.30 – 16.30
RINEW: beleef en experimenteer 
met de Waterprofessor
Proefjes doen in het waterzuiverings-
laboratorium

Stadsboerderij ‘Uit je Eigen Stad’
Marconistraat 39 in Rotterdam
Bijzonderheden: gratis; voor kinderen vanaf 9 jaar
Aanmelden: ja, via communicatie@evides.nl (geef 
aan met hoeveel je komt)

20 mei - ti jd volgt nog
Water workshops
Adres volgt nog
Bijzonderheden: gratis; voor kinderen
Aanmelden: nee

14.00 – 16.00
Rondleiding bij Aqua ReUse
Leer hoe afvalwater weer gietwater voor 
de glastuinbouw wordt

Violierenweg 11 in Bleiswijk (tegenover nr 28)
Bijzonderheden: gratis; inclusief bezoek aan 
glastuinbouwbedrijf
Aanmelden: nee

10.00 – 14.00
Binnen kijken bij rioolgemaal 
IJmeerstraat
Meerweg 48 in Berkel & Rodenrijs
Bijzonderheden: gratis
Aanmelden: nee

11 .00 – 15.00
Water-doe-middag
Spelletjes en informatie over water

Gemeentehuis Lansingerland
Tobias Asserlaan 1 in Bergschenhoek
Bijzonderheden: gratis; speciaal voor kinderen
Aanmelden: nee
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