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Veiligheid en Covid 9 
Houd je aan de landelijke coronaregels

Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers
Blijf thuis bij corona-gerelateerde klachten
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1 Loods 38
Handelscentrum 
ZHZ 6
2991 LD Barendrecht

2 BorboletaMariposa
Handelscentrum 
ZHZ 40
2991 LD Barendrecht

3 Natuurgoed 
Ziedewij
Noldijk 126
2991 VL Barendrecht

4 Wereldwinkel
Barendrecht
Middenbaan 107 
2991 CS Barendrecht

5 4Suze bloemisterij
2e Barendrechtse-
weg 184
2992 SK Barendrecht

Zaterdag 30 oktober van 10.00-17.00 uur*

9 ’t Plein - Bibliotheek 
Carnisselande
Middeldijkerplein 248 
2993 DL Barendrecht

6 Kinderopvang 
Wiedewei Paddewei
Paddeweg 24
2992 CL Barendrecht

7 Gebouw 
Het Kruispunt
Middenbaan 111
2991 CS Barendrecht

8 Rechtstreex 
Barendrecht Noord
Boerhaavelaan 7 
2992 KB Barendrecht

15 Experience 
Centre Van Gelder
Krommeweg 10 
2988 CB Ridderkerk

16 GrowWizzKid (op 
locatie van Gelder)
Krommeweg 10
2988 CB Ridderkerk

17 Kinderboerderij  
de Dierenhof
Oosterparkweg 17 
2986 AJ Ridderkerk

18 FleurVision 
Amerstraat 16A
2987 CA Ridderkerk

*sommige locaties 
hebben afwijkende 

openingstijden

11 Duurzaam Wonen 
Beurs
Krommeweg 1
2988 CB Ridderkerk

12 Rechtstreex 
Ridderkerk 
Benedenrijweg 461
2983 LA Ridderkerk

13 Bibliotheek 
Ridderkerk
Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk

14 De Rijsoordse 
Molen
Waalweg 11
2988 CH Ridderkerk

19 Natuurboerderij de 
Waardenop
Lohmanpark
2982 VT Ridderkerk

10

10 Repair Cafe  
Ridderkerk
Boksdoornstraat 80
2982 BD Ridderkerk
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Loods 38 (12.00 - 17.00 ur)
Handelscentrum ZHZ 6, 2991 LD Barendrecht
www.loods38.com
Loods38 is een bruisende plek in een oude loods waar 
nieuwe ideeën tot leven komen. Hier komen denkers 
en doeners samen om te werken aan een duurzame 
transformatie in het voedselsysteem. Plan hier een 
leuke pitstop, hoor alles over de toekomstplannen en 
geniet van wat te drinken en te happen. 
Rolstoeltoegankelijk: gedeeltelijk

BorboletaMariposa moestuin (10.00 - 17.00 uur)
Handelscentrum ZHZ 40, 2991 LD Barendrecht
www.borboletamariposa.nl
BorboletaMariposa organiseert groene en sociale  
activiteiten zoals moestuinworkshops en manieren 
waarop je (tuin)hout kunt hergebruiken. De circulaire 
werkplaats zal open zijn en de sguyfelaers worden 
gepresenteerd. Ook is de moestuin te bezichtigen en 
zijn er vrijwilligers bereid een rondleiding te geven. 
Rolstoeltoegankelijk: gedeeltelijk

Natuurgoed Ziedewij (10.00 - 17.00 uur)
Noldijk 126, 2991 VL Barendrecht
www.natuurgoedziedewij.nl
Het Natuurgoed is een locatie waar binnenkort  
recreatie en natuurbeleving gecombineerd worden 
met een voedselbos, regeneratieve landbouw en 
gezellig eten en drinken. Wat is er te doen? Rond-
wandeling over het terrein. Winkel met producten van 
het Natuurgoed en een expositie over hoe het project 
gaat worden. Voor de kinderen is er een kabouterpad. 
Rolstoeltoegankelijk: nee

Wereldwinkel Barendrecht (10.00 - 17.00 uur)
Middenbaan 107, 2991 CS Barendrecht
www.facebook.com/wereldwinkelbarendrecht
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en  
(h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. De pro-
ducten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. 
Omdat de producenten er een rechtvaardige prijs 
voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan 
opbouwen. Kom langs, bekijk het assortiment en leer 
meer over het gedachtegoed van de Wereldwinkel. 
Rolstoeltoegankelijk: ja

4Suze bloemisterij (08.30 - 17.00 uur)
2e Barendrechtseweg 184, 2992 SK Barendrecht
www.4suze.nl
De duurzaamheid die 4Suze bijdraagt zit verweven 
in de winkel: in de bloemeninkoop, duurzame afval-
stromen en de zonnepanelen op ons dak. Vanwege 
de gebruikelijke drukte op zaterdag is het helaas niet 
mogelijk om iedereen persoonlijk te woord te staan. 
Maar kijk gerust rond en wil je meer weten over de 
achtergronden, neem dan contact op via de mail. 
Rolstoeltoegankelijk: ja

Kinderopvang Wiedewei Paddewei (10.00 - 15.00 uur)
Paddeweg 24, 2992 CL Barendrecht
www.wiedewei.nl
Buiten zijn, genieten van groen en de natuur spelen-
derwijs ontdekken; welkom bij Wiedewei Paddewei 
Barendrecht! De kinderen kweken bij ons groenten in 
de moestuinen, rennen lekker in de uitdagende buiten-
ruimte en maken kunstwerken van takjes en bloemen! 
Extra fijn: de allerkleinsten kunnen heerlijk slapen in 
buitenlucht in speciale babybedjes. 
Rolstoeltoegankelijk: ja

Gebouw Het Kruispunt (10.00 - 17.00 uur)
Middenbaan 111, 2991 CS Barendrecht
www.hetkruispunt.nl
Het Kruispunt is een mooi startpunt of pitstop voor
je route. Bij Spruit eten & drinken drink je lekkere
fairtrade koffie of thee van Peze. In de Bibliotheek is er 
een inloop Repaircafé en krijgen jouw kapotte spullen 
of speelgoed een tweede kans. Theater het Kruispunt 
vertoont om 12.00 uur gratis de film ‘I am Greta’.
Rolstoeltoegankelijk: ja
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Rechtstreex Barendrecht Noord (10.00 - 17.00 uur)
Boerhaavelaan 7, 2992KB, Barendrecht
www.rechtstreex.nl
Bouw samen met ons een eerlijke, lokale voedselketen. 
Bij Rechtstreex kun je verse, seizoensgebonden 
boodschappen doen direct bij boeren en makers uit 
de regio Barendrecht. Minder transportkilometers 
zorgen ervoor dat er minder luchtvervuiling is om 
de producten op jouw bord te krijgen. Kijk met ons 
mee welk scala aan producten hier te vinden zijn. Als 
handig extraatje controleren we deze dag kosteloos je 
fietsverlichting. 
Rolstoeltoegankelijk: ja

’t Plein - Bibliotheek Carnisselande (10.00 - 17.00 uur)
Middeldijkerplein 248, 2993 DL Barendrecht
www.debibliotheekaanzet.nl
In de bibliotheek kun je vandaag niet alleen boeken 
ruilen, maar ook stekjes! Neem je stekjes mee, en haal 
nieuwe plantjes in huis. Op ‘t Plein krijg je de beste 
tips hoe je je plantjes kunt verzorgen! Speciaal voor 
de kids: In de bieb staat een Active Floor. Hier leer je 
rennend, springend en spelend hoe je het beste afval 
kan scheiden en zo duurzaam bezig te zijn. 
Rolstoeltoegankelijk: ja

Repair Cafe Ridderkerk (10.00 - 12.00 uur)
Boksdoornstraat 80, 2982 BD Ridderkerk
www.facebook.com/repaircaferidderkerk
Het Repair Cafe gaat weer van start! Laat je spullen 
hier repareren en voorkom een grote afvalberg!
Het kan gaan om defecte broodroosters, koffiezet-
apparaten, lampjes, föhns en speelgoed. Ook voor 
problemen met rollators of kapotte fietsverlichting 
kan men langskomen. De reparaties zijn gratis. Men 
betaalt alleen voor eventuele vervangende onderdelen 
en koffie terwijl men wacht. Er zijn ook vrijwilligers 
van het Repair Café die problemen met de computer 
of tablet kunnen oplossen. In verband met de drukte 
kunnen er tot uiterlijk 11.30 uur reparaties worden 
aangeboden.
Rolstoeltoegankelijk: ja 

Duurzaam Wonen Beurs 
Van der Valk Hotel (13.00 - 18.00 uur)
Krommeweg 1, 2988 CB Ridderkerk
www.onzetoekomstisduurzaam.nl
Kom naar de Duurzaam Wonen Beurs en ontdek hoe 
je jouw woning kan verduurzamen! Ben je van plan 
om te gaan verbouwen? Verschillende standhouders 
zoals Hart4Solar, WoonWijzerWinkel, Krijgsman 
Bouw, Energiebox en vele andere vertellen je graag 
over hoe je jouw woning duurzamer maakt. Ook zijn 
er presentaties en workshops. Voor of na uw bezoek 
aan de beurs kunt u in het restaurant van Hotel  
Ridderkerk ook genieten van een lekker hapje en drankje. 
Rolstoeltoegankelijk: ja

Rechtstreex Ridderkerk
Het Huys ten Donck (10.00 - 16.00 uur)
Benedenrijweg 461, 2983 LA Ridderkerk  
In het Tiendgebouw
www.rechtstreex.nl
Bouw samen met ons een eerlijke, lokale voedselketen. 
 Bij Rechtstreex kun je verse, seizoensgebonden 
boodschappen doen direct bij boeren en makers uit je 
eigen regio. Speciaal vandaag een kleine proeverij van 
lokale favorieten direct van de boer! En een wandeling 
maken op het landgoed van Huys ten Donck kan ook 
voor 1 euro. 
Rolstoeltoegankelijk: nee

Bibliotheek Ridderkerk (11.00 - 17.00 uur)
Koningsplein 1, 2981 EA Ridderkerk
www.debibliotheekaanzet.nl
Van oudsher zijn we als Bibliothek natuurlijk een 
duurzame organisatie. Onze boeken gaan van hand 
tot hand. Soms wordt een boek wel door meer dan 
20 mensen gelezen. Vandaag gaan wij nog een stap 
verder met onze workshop ‘papier scheppen’. Hierbij 
geven we afgeschreven boeken een derde leven. Kom 
langs, leer hoe de ambacht van papier maken werkt 
en creëer je eigen gerecyclede papier. 
Rolstoeltoegankelijk: ja

De Rijsoordse Molen (10.00 - 16.00 uur)
Waalweg 11, 2988 CH Ridderkerk
www.rijsoordsemolen.nl
Korenmolen de Kersenboom(in de volksmond De  
Rezoordse Molen genaamd), is gebouwd in het jaar 
1822. Vanaf 1993 maalt de molen regelmatig meel 
voor bakker Van der Waal en voor particulieren. 
Tijdens de Groene Route kun je een rondleiding krijgen 
en zijn er diverse meelsoorten en bakmixen te koop.
Rolstoeltoegankelijk: nee 

Experience Centre Van Gelder (10.00 - 17.00 uur)
Krommeweg 10, 2988 CB Ridderkerk
www.vangeldernederland.nl
Van Gelder groente & fruit heeft de deuren van haar 
Experience Center geopend! Iedereen is welkom om 
een bezoek te brengen en de wereld van groente & 
fruit binnen te stappen. Beleef een unieke ervaring  
in ons Experience Center en geniet van gezonde 
gerechten voor ieder moment van de dag met vers 
geperst sap of kruidenthee.
Rolstoeltoegankelijk: ja

GrowWizzKid, op locatie van Gelder (10.00 - 17.00 uur)
Krommeweg 10, 2988 CB Ridderkerk
www.growwizzkid.nl
GrowWizzKid is een lesprogramma dat kinderen leert 
over de herkomst en impact van gezonde voeding en 
de voedselproductie op mens en planeet. Dat doen 
we aan de hand van groenten kweken in een binnen-
teeltsysteem en in de moestuin. Kom kijken hoe je op 
innovatieve wijze groenten kweekt in een binnenteelt-
systeem. 
Rolstoeltoegankelijk: ja

Kinderboerderij de Dierenhof (08.30 - 17.00 uur)
Oosterparkweg 17, 2986 AJ Ridderkerk
www.facebook.com/dedierenhof
In het kader van duurzaamheid doet onze boerderij al 
jaren mee met het inzamelen van frituurvet en oude/
kapotte elektrische apparaten. Ook beschikt onze 
boerderij over het grootste gedeelte van LED-verlich-
ting en vangen wij stroom op via onze zonnepanelen. 
Rolstoeltoegankelijk: ja

FleurVision (10.00 - 16.00 uur)
Amerstraat 16A, 2987 CA Ridderkerk
www.fleurvision.nl 
FleurVision is dé duurzame/fairtrade bloemist in  
Ridderkerk. Ze hebben veel duurzaam geteelde bloemen 
 in hun assortiment. De auto’s waarin gereden wordt 
zijn de schoonste die er nu zijn. Het afval wordt 
gescheiden en apart ingeleverd en de verlichting in de 
winkel is zo zuinig mogelijk. Ook voldoet het verpak-
kingsmateriaal aan de eisen van duurzaamheid.
Rolstoeltoegankelijk: ja

Natuurboerderij de Waardenop locatie van  
Zorgboerderij de Riederwaarde (10.00 - 17.00 uur)
Lohmanpark, 2982 VT Ridderkerk
www.zorgboerderij-riederwaarde.nl
Wat ooit gestart is als een dierenweide, is nu een 
locatie waar jongeren vanaf 15 jaar hun dagbesteding 
 kunnen vinden. De activiteiten hebben alles te 
maken met “kringlooplandbouw”. In de hoofdstal zijn 
schapen en geiten, er is een konijnenverblijf en meer. 
Vandaag kun je meedoen met de educatieve speur-
tocht, de dieren bekijken en genieten van wat lekkers.
Rolstoeltoegankelijk: ja
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 In Barendrecht en Ridderkerk zijn talloze 
initiatieven en bedrijven bezig om de wereld 
een stukje groener en duurzamer te maken. 
Soms heel zichtbaar en grootschalig, soms 

onbekend, maar allemaal van grote waarde. 
Tijdens de Groene Route openen een aantal van 
deze plekken de deuren om te laten zien waar 
ze mee bezig zijn. Met deze kaart kun je jouw 
eigen route uitstippelen. Kies zelf de volgorde 
waarin je de locaties wilt bezoeken, je kunt op 

elk punt starten. Wees welkom!

Deze route is een initiatief van Gebouw Het Kruispunt Barendrecht en 
de Bibliotheek AanZet Ridderkerk in samenwerking met de Gemeentes 

Barendrecht en Ridderkerk en wordt georganiseerd i.h.k.v. de 
Duurzaamheidsweek. Speciale dank: aan alle deelnemende locaties die 

hun deuren gratis open zetten

Contact: info@hetkruispunt.nl
Meer info:  www.onzetoekomstisduurzaam.nl/duurzaamheidsweek

Organisatie: Edo van Baars (Gemeente Barendrecht), Jacoline de Heer 
(Het Kruispunt), Jasper Stamm (de Bibliotheek AanZet Ridderkerk)

Fotoreportage: van deze dag wordt een fotoserie gemaakt, deze is na 
afloop terug te zien op www.facebook.com/hetkruispuntbarendrecht 

Vormgeving kaart: Vincent Keuchen

3

4

5

6

9

13

14

17

18

19

10

8

12

16

7

11

15


