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Geef Noord
de RUIMTE!

Co-Bomen
laat je onderweg verrassen. Slenter

Vormgeving: Bureau Brandstof Ontwerpers, Walter van Rooij

www.co-bomen.nl

Meer info op de websites van
alle deelnemers en op

lokale producten.

Of kom zelf voedsel bereiden met

boomgaard of windpark.

de imker. Volg een speurtocht door de

Doornikse Akkers

Landgoed de Doornik

Doornikshof

Iewan en Eikpunt

De Lentse Aarde

Akkermaal

De Warmoes Historische Tuinderij

Koken aan de Waal

Fort Beneden Lent

De Pompoen

en Lent. Pak bijvoorbeeld de fiets en

door moestuin of kas. Kijk mee met

Windpark Nijmegen-Betuwe

Maak een tocht door Nijmegen Noord

Open huis bij Groene Initiatieven
in Nijmegen Noord

gratis toegang

RondjeNoord

13.00-17.00u

ZONDAG 14 MEI

GEEF NOORD DE RUIMTE!
Groene initiatieven
verbinden bewoners in
Nijmegen Noord.

Open huis bij Groene Initiatieven
in Nijmegen Noord

de Pompoen
het tankstation

Windpark Nijmegen-Betuwe

Maak een tocht door Nijmegen Noord en Lent. Pak bijvoorbeeld de fiets en
laat je onderweg verrassen. Slenter door moestuin of kas. Kijk mee met de
imker. Volg een speurtocht door de boomgaard of windpark. Of kom zelf
voedsel bereiden met lokale producten.

Volg de Griftdijk tot aan

Co-Bomen

Koken aan de Waal

Akkermaal

Gaard Zalige, Zaligestraat

Oosterhoutsedijk 46

Griftdijk 244

Alle gaarden van Co Bomen
zijn - zoals altijd - vrij te betreden. Grijp het vandaag aan
voor verpozen of een wandeling door ‘Het Perenlaantje’,
‘Smitjesland’ of ‘Hof van
Holland’. In ‘De Zalige’ gaan
we graag met u in gesprek
en hier presenteren we onze
‘Visie op Noord’.

De karakteristieke boerderij
annex kookstudio is gelegen
naast de fietsbrug, aan de
Oosterhoutse dijk. Het adres
voor kooklessen, wijncursussen, kaasproeverijen en
diverse workshops op het
gebied van wijn en spijs. Er
wordt zoveel mogelijk met
producten uit de omgeving
gewerkt, te beginnen met eigen kruidentuin en moestuin.

Griftdijk Noord, naast
Warmoes

* start rondleiding windpark om 13.30u
/ 14.30u / 15.30u / 16.30u
* documentaire / diavoorstelling om
14.00u / 15.00u / 16.00u

De Pompoen
Griftdijk – tegenover het pompstation

De moestuin verhuisd naar
nieuwe grond als gevolg van
nieuwbouwplannen. Kom de
nieuwe spot van De Pompoen
bekijken en wellicht al zelf
wat aanplanten. Vooraf al
meer weten? De Pompoen
presenteren hun plannen op
de Lentemarkt bij de Warmoes op 6 mei.
* doorlopend te bezichtigen
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* 15.00u presentatie Achtertuinvisie
Nijmegen Noord

Fort Beneden Lent
Zaligestraat 6, naast boomgaard
‘Hof van Holland’

Stichting Fort Beneden Lent
serveert u heerlijk frisse appel- en perenwijn. De wijnen
zijn gemaakt van fruit dat
vorige zomer is geoogst op
het fort. De aanleg van de
nieuwe brug is net voltooid
en wellicht is het Fort weer
toegankelijk. Struin anders
gewoon een rondje buitenom
de gracht - ook prachtig. Dus
proost met Stichting Fort
Beneden Lent op een mooie
toekomst voor het fort!
* doorlopend te bezoeken

* 13.30u Kaasproeven met Wendy

De Warmoes Historische
Tuinderij Lent
Griftdijk 11

De Warmoes gaat na de zomer het terrein herinrichten:
met oude en nieuwe hoogstamfruitbomen, groente- en
kruiden akkers, een pluktuin,
een buitenlokaal voor educatie, een theetuin in de
boomgaard en een winkel.
Daarmee zetten we de Warmoes op de kaart als groene
ontmoetingsplek voor Nijmegen Noord!
* doorlopend te bezoeken.

de Doornik

de A15

Windpark
Nijmegen-Betuwe
Het Windpark presenteert
een programma voor jong en
oud. De korte documentaire
‘Voor de Wind’ in De Mussenhut laat het menselijke proces
zien tijdens de ontwikkeling
van het Windpark Nijmegen- Betuwe. Verder leidt de
windgids bezoekers rond over
het park. En je kan een speurtocht doen en zelf je broodje
bruin bakken.

Doornikse akkers

De Lentse Aarde

Volg de Griftdijk tot aan

Struin rond over hun akkers
en landjes en verbaas je over
de geuren en kleuren van
alles wat er groeit en bloeit.

de eigen waterzuivering met
een rietfilter en een strobouw-stilteruimte

& 15.00 uur.

Doornikse akkers

p.s. van 14.00u t/m 17.00u is hier hun

* voor de kids (of voor hen die zich
nog zo voelen) een eco schoffel/krui-

Doornikshof

/ 16.00u.

De Lentse Aarde
Smitjesland, Lent

Check de moestuinen van de
Lentse bewoners, links en
rechts valt er vast wel iets te
proeven. Er zijn nog moestuinlapjes vrij…
* doorlopend te bezoeken.

Iewan & Eikpunt
wijkvereniging Rond
De Eik
Karl Marxstraat

De woongemeenschappen
Strowijk Iewan en Eikpunt
nemen het openbaar groen
in hun wijk zelf in beheer
volgens de principes van
permacultuur, waarbij mens
en natuur een evenwichtige
biotoop vormen. Ook nemen
we een kijkje bij de specifieke
duurzame toepassingen bij
deze wooncomplexen, zoals

Doornikse Natuurakkers om 13.00uur

om 13.30uur & 15.30uur (verzamelen
onder de grote eik)

Waaldijk 24, Bemmel

Gelegen tegen de dijk en
omgeven door een oude
hoogstamboomgaard biedt
het erf van Doornikshof een
bijzondere melange aan planten en dieren. Ooievaars en
steenuilen broeden hier op
ooghoogte. Een tipje van de
sluier over het leven van de
honingbijen wordt opgelicht.
Proef de honing.

Akkermaal

over het landgoed en de aanpalende

* start rondleiding v circa 45 minuten

zondagscafe ‘De Kleine Wiel’ geopend!

wagen mudrace, start 14.00u / 15.00u

* start van de Chakra wandeling

sportpark de Vossenpelt

Vossenpelsestraat

De fraaie Doornikse akkers
liggen direct onder de rook
van Lent. Ze maken deel uit
van Park Lingezege. Zij brengen met hagen en heggen
en de aanplant van oude
graanrassen het romantische
Holland van voor de ruilverkaveling tot leven. Voor vogelspotters the place to be!

Doornikshof

De Warmoes

fort Beneden Lent

station Lent

13.00
Windpark

13.30

op parkeerplaats ter hoogte van Vossenpels 38-40). Ook doorlopend te
bezoeken.

Co-Bomen

De Pompoen

om 14.00uur en 16.00uur

De Warmoes

Koken a/d Waal

Iewan & Eikpunt

15.30

16.00

rondleiding windpark*

documentaire/
diavoorstelling*

16.30

17.00

rondleiding windpark*

documentaire/
diavoorstelling*

doorlopend te bezichtigen
presentatie Achtertuinvisie
Nijmegen Noord*
doorlopend te bezoeken
Kaasproeven met Wendy*
doorlopend te bezoeken

Akkermaal
De Lentse Aarde

15.00

rondleiding windpark*

Co-Bomen

Koken a/d Waal

Doornik 1, Bemmel

14.30

documentaire/
diavoorstelling*

Fort Ben. Lent

Landgoed De Doornik

1400

rondleiding windpark*

* Rondleiding om 15.00u (verzamelen

* rondleiding van circa een half uur

Verscholen tussen oude en
nieuwe bosschages, midden
in het park Lingezegen, ligt
het landgoed Doornik op
loop/fietsafstand van Nijmegen. Het eeuwenoude landgoed is meermalen verwoest
door oorlogsgeweld of door
de rivier.

Iewan & Eikpunt

Dorp Lent

eco/schoffel/
kruiwagen mudrace*

eco/schoffel/
kruiwagen mudrace*

eco/schoffel/
kruiwagen mudrace*

doorlopend te bezoeken.
rondleiding ca. 45 minuten*
(verzamelen onder de grote eik)

rondleiding ca. 45 minuten*
(verzamelen onder de grote eik)

zondagscafe ‘De Kleine Wiel’ geopend!

Geef Noord
de RUIMTE!

Doornikshof

Meer info op de websites van alle deelnemers en op www.co-bomen.nl

Veur Lent

De Doornik

rondleiding*
Chakra wandeling over het landgoed en Doornikse Natuurakkers*

Doornikse akkers

rondleiding*
Chakra wandeling over het landgoed en Doornikse Natuurakkers*
rondleiding* (verzamelen op parkeerplaats
ter hoogte van Vossenpels 38-40

doorlopende te bezoeken
* Aanvangstijden van de activiteiten zijn zoals aangegeven; eindtijden kunnen variëren.
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