
U I T N O D I G I N G 
 

 
 

Wij nodigen u graag uit voor een informatieve avond over de Groenzoom, het 
groengebied tussen  Berkel en Rodenrijs en Pijnacker. 
 

De Groenzoom is nu enkele jaren open voor het publiek, en de natuur wordt 
steeds mooier. Wij kunnen ons  goed voorstellen dat u wensen of tips hebt 
voor het gebied. Die willen we van u horen, want dan kunnen we er wat aan 
doen. Wilt u een uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden in de 
Groenzoom, of wilt u juist de natuur meer ruimte en rust geven?  Hoe kunnen 
we stimuleren dat kinderen en volwassenen uitgedaagd worden kennis te 
nemen van de vogels, andere dieren en de flora in deze smalle groenstrook?  
Hebt u zelf of anderen in uw omgeving belangstelling om vrijwilligerswerk in de 
Groenzoom te doen?  
 

Het is mogelijk excursies te organiseren, gericht op de ontwikkeling van (de 
historie van) het landschap, van de natuur en van het waterbeheer. Op de 
informatieve avond kunt u uw wensen kenbaar maken. 
 

Wij zijn het Gebruikersplatform Groenzoom, bestaande uit 12 personen met 
verschillende achtergronden en voorkeuren. Het Gebruikersplatform is door de 
gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland ingesteld om hen gevraagd 
en ongevraagd te adviseren over de Groenzoom. Wij zijn daarmee de 
spreekbuis van alle gebruikers van de Groenzoom. 
 

De Informatieve avond wordt gehouden op woensdagavond 22 februari, in ’t 
Manneke, Leeweg 33, Berkel en Rodenrijs, aanvang 19.30 uur 
 

Wilt u in verband met de catering a.u.b. uiterlijk donderdag 16 februari a.s. u 
aanmelden via het mailadres jellie.van.vliet@platformgroenzoom.nl  en aangeven 
met hoeveel personen u denkt te komen? 
 

Met Vriendelijke Groet en tot woensdag 22 februari, 
 
Jaap van Staalduine 
Voorzitter Gebruikersplatform Groenzoom  
A G E N D A 



 
 
Informatieve avond over de Groenzoom 
 
 
Woensdagavond 22 februari 2023 
’t Manneke, Leeweg 33, 
Berkel en Rodenrijs 
Aanvang 19.30 uur 
 
 

1. Welkom door de voorzitter van het Platform, Jaap van Staalduine 
2. Belang van de Groenzoom in de Randstad, door de wethouder van 

Lansingerland, Michiel Muis 
3. Beheer en ontwikkeling van de Groenzoom, door de beheerder, Cor 

Noorman 
4. De aanwezigen worden uitgenodigd te reageren op een beperkt aantal 

vragen en stellingen over de Groenzoom 
5. Bespreking van de reacties en het trekken van conclusies daaruit 
6. Maken van werkafspraken 
7. Sluiting (om ongeveer 21.30 uur) en aanvullend een drankje en een hapje 

 
 


