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Open huis bij Groene Initiatieven
in Nijmegen Noord

van dit jaar hebben weer een leuk programma samengesteld,

de Pompoen
Kasje van Doornik

het tankstation

Windpark Nijmegen-Betuwe
Muziek, theater, dans,
literatuur, beeldende kunst
en meer op groene en
sfeervolle locaties aan
de Waal in Nijmegen-Noord.

Noord gooien hun (tuin)deuren open en heten iedereen van
niet altijd vanaf de weg goed zichtbaar zijn. De 9 deelnemers
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Volg de Griftdijk tot aan

Het is weer zover: de groene initiatieven van Nijmegen
harte welkom! Kom kennismaken met bijzondere plekken die

de

Meer info op de
websites van alle
deelnemers en op
www.dewarmoes.nl

Volg de Griftdijk tot aan
de A15

Stadsnomaden
Co-Bomen
sportpark de Vossenpelt
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speciaal voor Rondje Noord dat dit jaar de vierde editie viert.
Jong en ouder is van harte welkom!

Kasje van Doornik
Locatie: U kunt het kasje alleen
bereiken met de fiets of wandelend. Bent u met de auto dan
kunt u die zetten op het parkeerterrein aan de Vossenpelssestraat
ter hoogte van nr.38-40, ingang
van landgoed Doornik. Vervolgens wandelpad volgen, linksaf
circa tweehonderd meter lopen
vindt u het kasje van Doornik

Het kasje van Doornik is een
koffie/theehuis, wat grenst
aan het mooie landschap de
Doornik waar de fruitbomen,
eikenlanen en graanvelden
elkaar afwisselen. Vanaf het
terras bij het kasje heeft u
een weids uitzicht over de
Doornik en kunt u genieten
van de rust in dit parklandschap.
Om 15:00 uur vindt er een
wildplukwandeling plaats,
geleid door Maria, startend
vanuit het kasje. De geplukte
kruiden worden later gebruikt
voor in de soep en op de
broodjes. Neem een

mandje of tasje mee en een
vrijwillige bijdrage voor de
begeleidster.

De Kleine Wiel

15:00 start wildplukwandeling

De buurtbewoners van de
wijk Rondom De Eik hebben
het beheer van het openbare
groen in eigen hand genomen. Naar de ideeën van
permacultuur krijgt de natuur
hier de ruimte, kunnen kinderen er spelen, en kan iedereen plukken en snoepen. In
wijkhuis De Kleine Wiel kun
je meer te weten komen over
het groenplan, met een hapje
en een drankje.
Om 14:00 uur kunnen kinderen hier zaadbommetjes
maken, om te verspreiden
over heel Lent. Later kunnen
kinderen insectenhuisjes
maken, waarvoor we om
15:30 uur verzamelen in het
Sprokkelbos om materialen te
verzamelen.

Moestuinvereniging
‘de Pompoen’
Locatie: Hoek Stationsstraat/Griftdijk, tegenover Total.

Tussen 14 uur en 17 uur zullen
de leden van de moestuinvereniging aan het werk zijn in
de tuin. U bent welkom voor
bezichtiging en informatie. Na
twee verhuizingen wachten
zij op deze plek op een definitieve bestemming. Die gaat
er zeker komen, maar nog
niet dit seizoen. Dat weerhoudt hen er niet van om ook
dit seizoen weer enthousiast
aan de slag te gaan.
Begin mei lijkt het her en der
nog een beetje kaal, maar er
is al volop gezaaid zodat in de
loop van het seizoen hier een
kleine groene oase ontstaat.
Tuin open: 14:00 - 17:00

Locatie: Karl Marxstraat 101

14:00 - 15:00 zaadbommetjes maken

Sprokkelbos

Co-bomen

Locatie: Vossenpelssestraat 16

Per fiets op pad met Co-bomen

Dankzij een groep vrijwilligers
is het bosje achter het oude
pompstation behouden. Zij
hebben er een plek van gemaakt waar kinderen hutten
kunnen bouwen, klimmen en
klauteren, en kliederen met
water.

13.30 uur verzamelen voor Van Der
Valk Lent.

15:30 - 16:30 insectenhuisjes maken

Bezoek aan gaard De Zalige,
Perenlaantje en Hof van Holland (daar circa 14.30u). Eventueel verpozen op het terras
en bezoek aan activiteiten
van deelnemer Fabricaat.

Stadsnomaden

15.30 uur verzamelen voor restaurant

Locatie: De Stadsnomaden zijn te
vinden tussen het Citadel College
en tuincentrum Disveld.

De Nijmeegste Stadsnomaden
is een mobiele woongroep en
proeftuin voor duurzaam en
sociaal wonen in Nijmegen
Noord. Tijdens Rondje Noord
zal er live muziek, workshops
en rondleidingen gecombineerd worden met eten en
drinken.

Stroom in Lent.

Op naar gaard Smitjesland!
Daarna via deelnemer Stadsnomaden richting (terras van)
deelnemer De Warmoes (circa
16.30u).
Co-bomen beheert samen
met haar leden 4 boomgaarden in Nijmegen Noord. Door
jaarrond te maaien, snoeien
en oogsten houden we deze
gaarden – en onszelf – vitaal. Het zijn de toekomstige
parkjes binnen de geplande
nieuwbouw, eetbaar groen!
Heeft u altijd al willen weten
waar nou die Co-boomgaarden liggen? Fiets mee!

Co-bomen kunt u steunen
door lid te worden en op
deze wijze draagt u bij aan
behoud van openbaar groen
in de nieuwbouw!

Fabricaat
Locatie: Oosterhoutsedijk 88 in
Nijmegen (achter de dijk aan de
Spiegelwaal, tussen Fort Beneden Lent en de nieuwe stadsbrug).

Fabrikaat onderzoekt in het
project TERRA_TORY de
eigenschappen, mogelijkheden en nieuwe toepassingen van de rivierklei uit
Nijmegen-Noord. Ontdek de
rijkdom van de grond waarop wij wonen: duik in onze
klei-bibliotheek en bezoek
de werkplaats, waar vormgevers werken aan hedendaags
ontwerp met deze klei.
Onze bar, met servies uit
Noord, is open!

Windpark
Nijmegen-Betuwe
Locatie: Griftdijk 244

Het Windpark presenteert
een programma voor jong en
oud. Je kunt van alles ontdekken en te weten komen over
groene energie. Een windgids
leidt bezoekers rond over het
park.
Verder maak je kennis met
het plan om op deze plek
een zonnepark te bouwen.
Beklim virtueel een molen en
geniet van het uitzicht over
Nijmegen. Bouw je eigen
zonnepark met een toffe
game en geniet van een ijsje,
gemaakt met zonne-energie.
Start rondleidingen windpark 13.30,
14.30, 15.30 uur

De Warmoes
Locatie: Griftdijk Noord 11

De Warmoes is een historische tuinderij; een klein
gemengd boerenbedrijf zoals
er vroeger heel veel waren in Lent. Er is een grote
hoogstamboomgaard, een

Sprokkelbos

De Warmoes
Fabrikaat
station Lent

zogenaamde bakkenplek, een
bloemenpluktuin, fruit dat je
zelf mag plukken en verse
biologische groente, zo uit de
grond getrokken.
Speciaal voor Rondje Noord
is er een speciale ‘Warmoes-proeverij’.
Terras en boomgaard zijn open
voor een fijn rustmoment. Alle
gerechten zijn huisgemaakt
van voornamelijk eigen oogst.
Van 14:00-17:00 staat de knutselkar van Michiel in de boomgaard. Kom tekenen, knutselen en speksteen bewerken.

Dorp Lent

WILDPLUK-CLINIC
door
Veur Lent

de Kleine Wiel

