
 

 
NIVON NIEUWS van afdeling Zuid-Holland West 
 

Kijk ook op:     http://www.nivon-zuid-holland.nl   voor laatste nieuws 
 
Het Nivon afdeling Zuid-Holland West e-mail nieuws  voor de maand januari 2021  
 
Beste mensen, 
 
Maandagavond hebben we de toespraak van premier Rutte kunnen horen.  
Gevolg is dat er begin januari geen “snertwandeling” zal zijn. Die stellen we uit tot later. 
 

Allen goede feestdagen gewenst en gezondheid en verbondenheid ook in 2021. 
 

30 jan 
11.00 uur 

Op Natuurkampeerterrein de Grutto gaan we vanaf 11.00 uur aan het werk met 
knotten van wilgen en ander werk om het terrein op orde te houden en de uitbreiding 
in te richten.. 
De activiteiten zijn allemaal buiten. Er kan in kleine groepjes gewerkt worden. 
Vanwege coronabeperkingen kunnen we niet vertroeteld worden in het kamphuisje. 
Zelf brood meenemen en ook drinken.  
Gereedschap is aanwezig, maar als u zelf een snoeischaar, takkenschaar of 
snoeizaagje heeft en mee wilt/kunt brengen, is dat fijn. 
 
Adres en bereikbaarheid De Grutto: 
Abtswoude 27 A, 2636 EE Schipluiden.  
Kom liefst op de fiets, maar parkeren op het terrein kan nu dankzij de uitbreiding. 
OV Vanaf eindpunt van tramlijn 1 Delft-Tanthof (Abtwoudsepark) is de kortste weg: tramrichting door 

het park vervolgen; bij asfaltweg rechtsaf → Abtswoude. Dan nog ca een kwartier verder lopen. Het 
bord dat naar de Grutto wijst staat langs de weg; let daarop wanneer u op het parallel lopende fietspad 
loopt. Bij het bord naar de Grutto links afslaan, en over het erf en het pad rechts van de boerderij, 700 
meter het land in lopen. 

10.00 uur kunnen fietsers naar de Grutto starten vanaf het Oude Raadhuis in Rijswijk, 
Laan van Hofrust 4. 
10.00 uur start ook een wandeltocht over grasdijken door de polder naar de Grutto 
vanaf het eindpunt van tramlijn 1 Delft-Tanthof (Abtwoudsepark).  
 
Wilt u deelnemen meldt u zich dan aan bij marliesleegwater@gmail.com en geef 
svp meteen aan of u wilt meewandelen over de grasdijken of meefietsen vanaf het 
Oude Raadhuis in Rijswijk, dan wel dat u op eigen gelegenheid komt.  
Of dat u het nog niet weet. 

 

 

Uit op de Vrije Zaterdagochtend  
Deelname voor leden is gratis; niet-leden betalen € 2,50, kinderen 3 t/m 17 jaar € 1,00 (tenzij anders 

vermeld).  Meegaan is altijd op eigen risico. 
Aanmelden is nodig in verband met coronapreventie.  

 

 
Zaterdag 

Contactpersoon: 
Marlies Leegwater marliesleegwater@gmail.com  telefoon 079-3411955 of  06-33194594 
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