
Doe, leer en 
beleef bij 

Het Groene Huiswww.hetgroenehuisAmersfoort.nl

Landgoed 
Schothorst

Meer beleven op Landgoed 
Schothorst

Het Groene Huis wordt omringd door prachtige 
educatieve tuinen en een bomenrijk landgoed. De 
poelen en houtwallen, het struweel en de weilanden 
bieden volop ruimte aan wilde planten en dieren. 
Een bezoek aan het Bijenhuis, de Sterrenwacht, de 
vroegmiddeleeuwse boerderij, de vegetatietuin, 
natuurspeelplek en de expositie in Het Groene 
Huis zijn zeker de moeite waard. Meer informatie 
daarover ziet u op de interactieve kaart op  
www.hetgroenehuisAmersfoort.nl.

Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort
Telefoon: (033) 469 52 00 
cnme@amersfoort.nl

 @HetGroeneHuisAmersfoort

Voor openingstijden en activiteiten 
zie onze website:

Schothorsterlaan
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Het Groene Huis is van de gemeente Amersfoort en is 
een thuisbasis voor Amersfoortse groene verenigingen 
en netwerken, en van het CNME Amersfoort. 

Schothorsterlaan 21



Iedereen is welkom in Het Groene Huis 
om samen te werken aan een groen, 
gezond en duurzaam Amersfoort.  
Wilt u ook een workshop, een lezing 
of een evenement organiseren die 
daar bij past? Neem dan contact op 
via cnme@amersfoort.nl. We denken 
graag met u mee en kunnen helpen 
met het plannen en promotie van uw 
activiteit. Ook besloten bijeenkomsten 
zijn mogelijk. 

Zelf een activiteit organiseren

Ontdekken en leren 

In het bezoekerscentrum vindt u informatie over de 
duurzame bouw en inrichting van Het Groene Huis, het 
landgoed en de vier landschappen rondom Amersfoort. 
Daarnaast is Het Groene Huis de thuisbasis voor het 
Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME). 
Het CNME biedt scholen en BSO’s themalessen 
en ontdektochten op het landgoed aan. Ook zijn 
er lesmaterialen en spullen voor natuurbeleving 
beschikbaar. Meer informatie over lessen, materialen, 
projecten van CNME en van andere organisaties vindt u 
op www.hetgroenehuisAmersfoort.nl. 

Het Groene Huis 
Op het fraaie landgoed Schothorst staat Het Groene 
Huis. Dit gebouw fungeert als ontmoetingsplek voor 
Amersfoorters en organisaties met een groen hart. In 
en om het Groene Huis zijn er allerlei activiteiten over 
natuur en duurzaamheid. U bent van harte welkom om 
deel te nemen aan de evenementen, cursussen, lezin-
gen en andere (kinder-)activiteiten. Bijvoorbeeld de 
Natuuracademie, groene cursussen of het Groencafé. 

Alle activiteiten staan in de Groene Agenda op 
www.hetgroenehuisAmersfoort.nl/agenda

Het Groene Huis is een 
bezoekerscentrum waarin 

van alles te leren en te 
ontdekken is over natuur 

en duurzaamheid. 


