Arnhem
Velp
Oosterbeek
Oase-weekend 13,14,15 juni
Alle te bezoeken plekken op een rij:
natuurrijke tuinen,
heemtuinen,
speelnatuur, parken,
een beukenberceau,
stadslandbouw,
wijktuinen,
natuurontwikkeling
Stichting Oase: voor vrienden van natuurrijke tuinen, heemtuinbeheer en speelnatuur
www.stichtingoase.nl

Natuur in Velp

Natuurlijke rijkdom
Oppervlakkig gezien lijken Oosterbeek en Velp op elkaar. Allebei liggen
ze tegen Arnhem aan, met veel
royale huizen, veel groen en hoogteverschillen. Het bijzondere van Velp
is de ligging, grotendeels direct grenzend aan de bossen van de Veluwezoom. Wie hier een natuurrijke tuin
aanlegt merkt al snel dat het rijke
dierenleven uit de omgeving de tuin
snel weet te vinden.

Categorie: tuin bij onderwijsinstelling
Hogeschool van Hall-Larenstein
Larensteinseweg 26A
6882 CT Velp
Open: vrij toegankelijk
Omschrijving: Hogeschool Van HallLarenstein Velp is gevestigd op Landgoed Larenstein. Vroeger stond hier
een klooster. Toen hier in de jaren
‘70 de Hogeschool Van Hall-Larenstein werd gebouwd, is de heemtuin
aangelegd ten behoeve van het
onderwijs. Door het aanbrengen van
grond uit verschillende hoeken van
Nederland zijn meerdere minibiotopen gecreëerd. Inmiddels is hier een
groot aantal inheemse Nederlandse
plantensoorten te vinden. Later is
ook een tuin met cultuurplanten
aangelegd.

Categorie: particuliere tuin
Fam. Kruithof
Beukenweg 11
6881 CK Velp
Max. 10 per groep
Open: vrijdag: 14.00 - 16.30,
zaterdag 14.00 - 16.30

Omschrijving: Achter het huis
bevindt zich een echte liefhebberstuin. Gecultiveerde en inheemse
soorten, vormen en kleuren wisselen
elkaar af, overal is wel wat te zien.
Op de muurtjes groeien varens, er is
een oude appelboom, en natuurlijk
volop vlinders. Blikvanger is de vijver
waar veel leven in huist, ondermeer
salamanders. Ook het ‘vleesetende’
blaasjeskruid groeit hier.

Categorie: natuurontwikkeling
Voormalig Zwembad Beekhuizen
Beekhuizenseweg 93 (nabij Tennispark Beekhuizen, vanaf parkeerplaats smal pad in, ingang rechts)
Velp
Open: tijdens route
zondag: 13.00-16.00 uur

Omschrijving: Nadat dit zwembad
leeg kwam te staan is het gekraakt.
Kunstenaars (vaak tevens bewoners)
maakten er een betoverende plek van
waar de vroegere bassins, restanten
van duikplanken en andere overblijfselen voor sfeer zorgen. De bassins
zijn omgetoverd tot vijvers, de zonneweiden zijn natuurrijk ingericht en
met allerlei vrolijke kunst uitgerust.
Op het terrein komen ondermeer
ringslangen voor. Inmiddels is, na
langdurig onderhandelen, een renovatie van de woningen in gang.

Natuur in Velp

Categorie: speelnatuur
De Paardenspeelwei
Kluizenaarsweg
Velp
Open: vrij toegankelijk

Omschrijving: Deze speelplek ligt
in een fraai geaccidenteerd stukje
landschap van de stuwwal met hoge
bomen rondom, een mooie, grote
waterloop, klimbomen, een zandspeelplek, bloemenheuvel en houten
zitjes. Tot stand gekomen dankzij
buurtbewoners, een plaatselijke
aannemer en leerlingen van Helicon
groenopleiding.

Kijk ook eens op www.stichtingoase.nl

Categorie: particuliere tuin
De Tuin van Sjef
Boulevard 33A (ingang: pad tussen
twee huizen in, nabij Achtsprong)
6881 HP Velp
Open: vrijdagmiddag 14.00-16.30,
zaterdag/zondag: 10.00 - 12.30; 14.00
- 16.30u.

Omschrijving: Een 900 m2 grote,
hoogst spannende tuin vol spontaniteit, met veel verschillende biotopen,
forse hoogteverschillen door gestapelde muren, een grote vijver, gevoed
met het water van de Rozendaalse
beek die langs de tuin loopt, kleine
slingerpaadjes, trappetjes. De tuin
is rijk aan planten- en dierenleven
maar bovenal een inspiratiebron
voor creatieve oplossingen, ook in
kleine ruimten.

Parken in Presikhaaf

Deze wandeling voert door twee
parken, Park Presikhaaf is onlangs
flink opgeknapt en Sacré Coeur is
een ouder park met rijke historie.
Vervolgens wordt het natuurcentrum Arnhem bezocht met enerzijds
de landbouwhuisdieren en anderzijds de heemtuin, die er in deze tijd
van het jaar prachtig bijstaat.

Categorie: stadspark
Presikhaaf
Ruitenberglaan 4,
6826 CC Arnhem
Open: vrij toegankelijk

Categorie: stadslandbouw
Stadsboerderij Presikhaaf, Natuurcentrum Arnhem
Ruitenberglaan 4
6826 CC Arnhem
Open: dagelijks 9.00 - 16.45

Categorie: heemtuin
Heemtuin Presikhaaf, Natuurcentrum Arnhem
Ruitenberglaan 4
6826 CC Arnhem
Open 9.00-16.00, niet zaterdags

Omschrijving: Maakt samen met de
Korenmaat in Arnhem-Zuid deel uit
van het Natuurcentrum Arnhem. Er
is een leslokaal, stallen met oude,
zeldzame huisdierrassen en kleinvee.
Ook is er speelgelegenheid en een
boomgaard.
Doel van het natuurcentrum is om
publiek en basisschoolleerlingen
kennis te laten maken met (het houden van) dieren op een boerderij en
hun gedrag en rol in het landbouwsysteem en onze voeding. Aan de
zijde van de Ruitenbergweg is een
insectentuin aangelegd met veel
bloeiende planten en nestelgelegenheid.

Omschrijving: 33 jaar oude heemtuin
van ruim 2 ha. met 12 verschillende
landschapstypen, waaronder akkertjes, hooiland, een dijk, uiterwaard,
rietland, (eiken)hakhout, heide, een
beek en kleine bosgebiedjes. Kenmerk: veel reliëf en een stromende
beek. Je loopt er terug in de tijd, naar
het platteland van zo’n eeuw geleden
– kleinschalig en gevarieerd, met een
grote biodiversiteit en veel ruimte
voor plant, dier en mens om samen
te leven en te werken.

Parken in Presikhaaf
Categorie: stadspark
Sacré Coeur
Esperantolaan
6824 LV Arnhem
Open: vrij toegankelijk

Omschrijving: Waar nu de stadswijk
Presikhaaf ligt, lag in de Middeleeuwen een landgoed dat ‘Presinckhof’
heette, genoemd naar de toenmalige
bewoner. Gemeente Arnhem kocht
het landgoed en legde in de jaren ‘50
het park aan. De vijver dateert nog
uit de begintijd van het landgoed.
Tussen 2004 en 2007 is het park
rigoureus opgeknapt, er zijn ondermeer speel- en picknickplekken aangelegd. Voor kleine kinderen zijn er
natuurlijke speelplekken, waarvan de
‘totemboom’ de hoogste ogen gooit.
De vroegere entree van de Sonsbeekzijde van Arnhem CS is nu Theehuis.

Omschrijving: Het park Sacré Coeur
vormt een groene schakel tussen
park Angerenstein en park Presikhaaf. Het park Sacré Coeur is sinds
2001 als gemeentelijk monument
aangewezen. In 1883 was dit de
Vogel- en Plantentuin. De tuin had
3 vijvers, waarvan er later één is
gedempt. Op het eiland stond op de
nog aanwezige sokkel een Mariabeeld met het heilige hart en in het
park lag een nabootsing van de grot
van Lourdes, waarvan een restant
is overgebleven. In 2006 is de derde
vijver weer deels teruggebracht, nu
ligt er het kunstwerk Sawah Belanda,
een Indisch monument.

Kijk ook eens op www.stichtingoase.nl

Niveau’s in De Geitenkamp

De Geitenkamp is een volkswijk,
gebouwd in de jaren 20-30 van de
20e eeuw. Gelegen op een heuvel (de
Bult) is het oorspronkelijk ontworpen als tuindorp en valt het op door
de schilderachtige bouw met rode
pannendaken, poortjes, en de diversiteit aan huizenbouw dankzij de
hoogteverschillen.
Een deel van de Geitenkamp staat
bekend als achterstandswijk. Er is
veel ondersteuning door maatschappelijke organisaties; daarnaast zijn
er veel initiatieven van burgers en
middenstanders, zoals kunstmarkten en een muziek-en theaterfestival
op Hoogte 80 in de aangrenzende
wijk Monnikenhuizen.

Categorie: wijktuin
De Binnenplaats
Ingang tussen Schuttersbergweg 67
en 73
6823 KH Arnhem

Omschrijving: Sympathiek buurtparkje gelegen tussen woningen,
aangelegd na renovatie van de
woningen door bewoners en woningcorporatie m.m.v. Buitenruimte voor
Contact. Op een helling gelegen,
perkjes met bodembedekkers, bloemen, struiken en bomen.

Categorie: speelnatuur
School voor speciaal onderwijs De
Ommezwaai
Reigerstraat 11
6823 EA Arnhem
Open: zie tekst

Omschrijving: Monumentaal
gebouw. Het schoolplein wordt sinds
2013 vergroend, wat voor deze leerlingen extra mogelijkheden biedt. De
kinderen hebben een sponsorloop
gehouden om de centraal gelegen
kastanje te behouden. Een andere
kastanje was helaas niet te redden,
maar heeft een tweede leven gekregen als klim-klauterobject. Ontwerpbureau Tuin & Vlinder, de Tuinen van
Geerdink en groene (ortho)pedagoog
Ilse Vonder realiseerden deze plek.
Het schoolplein ligt aan de achterzijde en is dit weekend toegankelijk
via het hek rechts van de school; dit
wordt na 18.00 uur afgesloten.

Niveau’s in De Geitenkamp

Categorie: park en speelnatuur
Beekdalpark Paasberg
Maerlantstraat/Kloosterstraat/
Bronbeeklaan
6824 KG Arnhem, bushalte Middenweg
Open: vrij toegankelijk

Categorie: oud, bosachtig park
Park Klarenbeek
Gelegen tussen Monnikensteeg, Bosweg, Hommelseweg en Weg Achter
het Bos
Open: vrij toegankelijk

Omschrijving: Klarenbeek is een
bosachtig park met beuken, eiken,
berken en grove dennen, waarvan de
oudste ruim 150 jaar oud zijn.
Klarenbeek is een van de oudste
landgoederen van Arnhem, (14e
eeuw). Gelegen op een helling,
oorspronkelijk bestaand uit bos en
heidevelden. Onderaan ( Bosweg)
ligt gebouw Monnikenhuizen, waar
tot de 17e eeuw een klooster stond.
Bovenaan is watertoren/restaurant
De Steenen Tafel (1927); iets naar
beneden zie je prachtige vergezichten. Onder in het dal staat een wit
boerderijtje dat door de schilder
Mondriaan vereeuwigd is.
Kijk ook eens op www.stichtingoase.nl

Omschrijving: Parkje van 2,7 hectare in de aangrenzende wijk de
Paasberg. Bijzondere bomen, onder
andere moerascypres, tulpenboom,
reuzenzilverspar. Het park ligt in een
erosiedal in de Arnhemse stuwwal,
en watert af via een bronbeek met
bijzondere ecologische waarde (de
Beek op de Paasberg).
Sinds 2010 is het aangelegd als
Cool-Naturepark door bureau Niche
met ontwerpen van schoolkinderen.
Wordt druk bezocht. De beek speelt
ook een belangrijke rol in het natuurspeelterrein.

Categorie: park
Baroktuin
Gelegen tussen Thomas á Kempislaan, Rosendaalsestraat en Bosweg.
Open: vrij toegankelijk

Omschrijving: Oorspronkelijke landgoedtuin, die in 2010 in oude luister
is hersteld en weer een formele
inrichting heeft gekregen. Behalve
de kenmerkende strakke lijnen van
groen en water, (een waterval en een
kleine vijver) krijgt het park kleur
door bloeiende heesters, vaste planten en enkele bijzondere bomen.

Niveau’s in De Geitenkamp

Categorie: openbare tuin
Bloemenvallei in Park Klarenbeek
nabij Bosweg 5
Open: vrij toegankelijk

Omschrijving: Voormalige paardenwei die sinds 2009 beheerd wordt
door werkgroep Bloeiende Landjes
van het IVN. Het schitterend gelegen
terrein bestaat uit een eenjarige
bloemenakker, een meerjarige bloemenweide en een roggeveld. Schoolkinderen komen zaaien, plukken en
oogsten en maken zo o.a. de cyclus
van graan tot brood mee. Het terrein
is vrij toegankelijk.
Ligt boven volkstuincomplex de
Kweek, ingang: eerste paadje na
gebouw Monnikenhuizen, volg de
bordjes.

Niveau’s in De Geitenkamp

Categorie: stadspark met bijzonder
uitzicht
Hoogte 80
Burgemeester BloemerswegZaslaan-Ds. Bechtlaan
Arnhem
Open: vrij toegankelijk

Omschrijving: Hoogte 80 is een klein
stadspark in de wijk Monnikenhuizen. Er is een spectaculair uitzichtpunt (81 meter boven NAP) dat
uitkijkt over het oostelijke gedeelte
van de stad, de IJssel en de Liemers.
Bij helder weer zijn het Montferland,
het Reichswald, Kleef en Nijmegen zichtbaar. Het terrein bestaat
voornamelijk uit hoog gras, struiken
en lage bomen. Bovenop is een klein
monument met een ronde plaat van
gesteente, waarop de diverse dorpen
en steden in de omgeving aangegeven zijn.

Categorie: park
Park Angerenstein
Julianalaan (ook ingang Velperweg)
6824 KG Arnhem
Open: vrij toegankelijk

Omschrijving: Voormalig landgoed
met o.a. een oud landhuis en een
koetshuis. Fraai park met vijvers,
lanen met rododendrons, een rosarium en veel oude bomen. De beek
Op de Paasberg vervolgt hier haar
weg. Veel vogelsoorten, soms zelfs
een ijsvogeltje. Bijzondere boomsoorten zoals tulpenboom, bitternoot,
atlas-ceder en varenbeuk.

Kijk ook eens op www.stichtingoase.nl

Tuinen Spijkerkwartier

Ruim 20 jaar bewonersparticipatie

Actieve buurtbewoners deden de
gemeente in 1976 verschillende
voorstellen om de omgeving te
verbeteren. Samen met de wijkbewoners zijn er verschillende openbare tuinen aangelegd . In de jaren
die volgden werd er veel aandacht
besteed aan het groen in de buurt,
waarbij de bewoners zorgen voor het
onderhoud en beheer. Zo ontstonden de tuinen, muurbegroeiingen,
geveltuintjes, boomspiegels, daktuinen enzovoorts. Sinds 1991 zijn hun
krachten gebundeld in de Groengroep Spijkerkwartier/Spoorhoek.
Deze werkt prima samen met de
gemeente.

Categorie: openbare/wijktuin
Ecologische tuin
Toegangspoort tussen Prins Hendrikstraat 49 en 51
6828 GP Arnhem
Open: van zonsop- tot zonsondergang.
Omschrijving: Nadat een lederwarenfabriek afgebroken was wilde
gemeente Arnhem hier een parkeerplaats aanleggen. Buurtbewoners wilden dat niet, uit dit verzet
ontstond de eerste van een reeks
wijktuinen in het Spijkerkwartier:
de Ecologische Tuin. Rondom een
verdiept grasveld in het midden, liggen heuvels vol inheemse planten,
doorsneden met trapjes en kronkelpaadjes. Enkele geheimzinnige
beelden versterken de sfeer. Door zijn
vormgeving is de tuin zeer geschikt
voor muziek en theater en wordt
daar regelmatig voor gebruikt.

Categorie: openbare/wijktuin
Watertuin
Ingang tussen Parkstraat 96 en 98
6828 JL, Arnhem
Open: van zonsop- tot zonsondergang

Omschrijving: Het terrein kwam vrij
na afbraak van een drukkerij, waarna
deze tuin ontstond in samenspraak
tussen gemeente en bewoners. Ooit
lagen hier de waterpartijen van
het landgoed Gelders Spijker. Dit
gegeven en de wens om ook libellen,
salamanders, kikkers en padden in de
buurt een kans te geven, inspireerde
bewoners tot een plan voor een tuin
met grote vijvers. De opening van de
tuin was in 1993. In de tuin komen
veel bijzondere planten en waterdieren voor.

Tuinen Spijkerkwartier

Categorie: openbaar groen
‘Standing Garden’
Bloemstraat/kruising Spoorwegstraat
6828 BL Arnhem
Open: Vrij toegankelijk

Categorie: particuliere tuin uitkomend op de Watertuin, natuurontwikkeling
Tonneke van Oss
Toegankelijk via de Watertuin.
Open: Alleen tijdens rondleiding

Omschrijving: Het project ‘Standing
Garden’ is in 2006 begonnen als
onderzoek naar alternatieve mogelijkheden voor groen in het stedelijk
gebied. Het project aan de Bloemstraat is het eerste tastbare resultaat.
Stapelbare metalen korven gevuld
met lava zijn beplant met grassen en
sedums, aangevuld met andere soorten en een ingebouwd irrigatiesysteem. Voordelen: buffer bij extreme
regenval, verkoeling bij hittestress,
verbetering van de luchtkwaliteit en
habitat voor vogels.

Kijk ook eens op www.stichtingoase.nl

Categorie: particuliere tuin
Tuin van Yvonne en Marcel
Open: Alleen tijdens rondleiding

Omschrijving: De tuin is aangelegd
op de vroegere speelplaats van een
kleuterschool. Zandbakken vormden
de basis voor de vijvers, de bestaande
bomen werden aangevuld met
vogelminnende struiken. Overal zijn
wilde plantenzaden uitgezaaid, om
de natuurlijke combinaties zo goed
mogelijk na te bootsen. In het voorjaar bloeit er veel, later in de zomer
wordt het meer een groen paradijs.

Tuinen Spijkerkwartier

Categorie: openbare/wijktuin
Achtertuin
Ingang in de zijstraat tussen Schoolstraat 16 en 30
6828 GT Arnhem
Open: van zonsop- tot zonsondergang

Omschrijving: Na afbraak van een
loods werd in 1985 de Achtertuin
aangelegd, overeenkomstig de wens
van direct aanwonenden, met de
bedoeling een rustige en stille plek te
creëren. Het is een echte bordertuin
geworden met stilte en veel insecten
die op de bloemen afkomen.

In het Spijkerkwartier is nog een aantal openbare tuinen te bezoeken.
• Bestedelingentuin, Ingang tussen Spijkerstraat 136-138, 6828DP,
Arnhem
• Posttuin, Poststraat 3-13, 6828 EK
Arnhem
• Spoortuin, kruising SpoorstraatLange uitweg, 6828 BD, Arnhem
• Eco-eiland, Thorbeckestraat, achter
de Hugo de Grootschool, 6828 TW,
Arnhem
• Stadslandbouw, Thiemestraat,
6828 DW, Arnhem
• Emma plantsoen, hoek
Emmastraat-Boulevard Heuvelink,
6828 HH, Arnhem
• Schooltuin, hoek SpijkerstraatBoekhorsterstraat, 6828 DL, Arnhem
• Kruidentuin, entree links naast
Prinsessestraat 24 of onderdoor
Gravestraat 3, 6828 JV Arnhem

Verder
Al in 1974 begon de Bloembakkenactie. In de hele buurt is dat nog te zien
net als het straatgroen. In 1991 besloten buurtbewoners dat de buurt er
mooier uit kon zien door de vakken
rond de straatbomen te beplanten.
Inmiddels verzorgt een groot aantal
buurtbewoners een geveltuintje,
klimplant of een boomspiegel.
Tuinen Spijkerkwartier: http://
www.spijkerkwartier.net/wegwijs/
groen.htm

Pionieren in Sint Marten

‘Pionieren op de vierkante meter’

Sint Marten is een licht glooiende
wijk tussen het Sonsbeekpark en de
binnenstad in. De wijk is flink versteend maar de laatste jaren zijn er
veel groene initiatieven ontstaan. De
nadruk ligt hierbij vooral op stadslandbouw, in dit geval het verbouwen van groente in gemeenschappelijke tuinen. De opbrengst wordt
ondermeer gebruikt voor gezamenlijke maaltijden. Vanuit de Stichting
‘Kom op voor een duurzame wijk’
worden ook duurzaamheidsinitiatieven zoals energiebesparingsprojecten gestimuleerd.

Categorie: informatiecentrum/
duurzame winkel
De Groene Vos
Hommelseweg 41
6821 LA Arnhem
Open: vrijdag/zaterdag 10.00-17.00u
(voor de rondleiding kan men zaterdag om al om 09:30 uur terecht)

Omschrijving: Duurzaamheid staat
centraal. Naast een winkel met duurzame artikelen worden er activiteiten zoals Repair cafe’s georganiseerd,
kunnen mensen een biologische
groentenpakket ophalen, worden
allerlei artikelen gescheiden ingezameld en is er een vergaderruimte
beschikbaar.

Kijk ook eens op www.stichtingoase.nl

Categorie: openbare binnentuin/
hofje
Luthers Hofje
Hommelseweg tegenover nr 17 en 19
6822 BW Arnhem
Open: vrij toegankelijk

Omschrijving: De eerste steen van
Het Luthers Hofje werd gelegd in
1860, op initiatief van de EvangelischLutherse Gemeente in Arnhem en
is een van de vroegste vormen van
sociale woningbouw in Arnhem. De
groene voordeuren, met en zonder
huisnummer, geven een indruk van
de oorspronkelijke grootte van de
woningen.
In het midden van het hofje staan
vier witte banken met in het midden
lavendel en eromheen rozenstruiken.
Achter in staan seringen en wilde
kersenbomen. Het is vooral een stille,
sfeervolle plek.

Pionieren in Sint Marten

Categorie: stadslandbouw
Stichting ‘Kom op voor een duurzame wijk’
Buurtcentrum de Hommel, De Wiltstraat 6 (links op het plein en achter
het gebouw)
6821 CE Arnhem
Open: moestuinbakken vrij te bekijken

Omschrijving: De stichting bestaat
nog maar 1,5 jaar, maar organiseerde
in augustus 2013 al het eerste oogstfeest met zelf geteelde groenten. Ook
worden er vaak zelf geteelde groenten verwerkt tijdens de ‘duurzame
diners’ die zo’n vier keer per jaar
worden georganiseerd. Dit voorjaar
startte de Stichting een cursus ‘Biologisch tuinieren in moestuinbakken’. Dit naar aanleiding van de vele
vragen om meer kennis over het zelf
verbouwen van groente.

Categorie: stadslandbouw
Stichting ‘Kom op voor een duurzame wijk’
Schrassertstraat (tussen nummers 56
t/m 60 hekjes door en steeg in)/
Nijhoffstraat (tegenover nummer 80
steegje in) Let op! Bakken op twee
plekken te zien op dit terrein.
6821 AH Arnhem
Open:
Omschrijving: Met pallethout gekregen via kringloopwinkel 2Switch
maakten buurtbewoners bakken. Als
afwerking werd er landbouwplastic
aan de binnenkant bevestigd. Uiteindelijk waren de bakken in maart 2013
klaar en konden ze gevuld worden
met tuinaarde. Er werden verschillende groenten gezaaid zoals sla,
aardbeien, bietjes en patisson.

Categorie: stadslandbouw
Stichting ‘Kom op voor een duurzame wijk’
Kruising Schrassertstraat /Marten
van Rossemstraat
6821 AD Arnhem
Open: Ja

Omschrijving: Sint Marten behoort
tot de meest ‘versteende’ wijken van
Arnhem. Dat is niet altijd zo geweest,
vroeger stonden er in Sint Marten
nog (stads)boerderijen en was er veel
ruimte voor groen. ‘Stichting Kom
op voor een duurzame wijk’ besloot
hier wat aan te doen en initieerde
samen met wijkbewoners het stadslandbouwproject in Sint Marten. De
stichting maakte een bescheiden
start met enkele moestuinbakken op
vier locaties.

Pionieren in Sint Marten

Categorie: gezamenlijke tuin
Sint Martens Hof
Marten van Rossumstraat, Hommelseweg, Nijhoffstraat (Marten van
Rossumstraat richting Hommelseweg uitlopen en vlak voor het einde
links een inham in lopen.)
6821 AB Arnhem
Open: Vanachter het hek te bekijken.

Categorie: particuliere tuin
Sloetstraat 121
6821 CR Arnhem
Open: vrijdag 14.00-17.00u, zaterdag
10.00-17.00u, zondag: 10.00-13.00u.

Omschrijving: Tuin met een natuurlijke uitstraling, liefde voor planten
en plek om te spelen. De heldere
zitvijver brengt veel leven en is ‘s
zomers een heerlijke plek om af te
koelen met kikkervisjes op je benen
en groene kikkers naast je. Een
cortenstalen rand vormt de afscheiding van een verhoogde border, een
verdiept grasveldje en een rand om
tegen te voetballen. Behalve het cortenstaal zijn alle materialen hergebruikt: bakstenen, aanwezige flagstones, tegeltjes uit het souterrain en
klinkers van buurtgenoten.

Omschrijving: Onderdeel van klushuizenproject, waarbij individuele
kopers de panden collectief verbouwen en renoveren. Deze bewonersgroep wil graag een duurzaam
ontwerp voor een gezamenlijke stadstuin, met ruimte voor fietsen en er
moet regenwater worden opgevangen. Belangrijk is dat de overgangen
tussen semi-openbaar gebied, privé
tuinen en openbaar gebied duidelijk
zijn maar vriendelijk ogen. De verwachting is dat het project eind 2014
Mocht de poort toch niet open zijn, bel
afgerond is.
Debora 06 12814839 (buurvrouw)
Kijk ook eens op www.stichtingoase.nl

Categorie: speelnatuur/
schooltuintjes
Jan Ligthartschool
van Slichtenhorststraat 27a
6821 CJ Arnhem
Open: Van achter het schoolhek te
bekijken

Omschrijving: Kinderen van de Jan
Ligthartschool werken elke week op
hun schooltuintjes. Elk kind krijgt
een eigen lapje grond. Er worden
makkelijk te verbouwen groenten en
bloemen gekweekt, zoals aardappelen, bietjes, anjers en leeuwebekken.
Het verbouwen van eigen groente is
niet alleen leuk en leerzaam voor kinderen maar ook gezond en vooral ook
enorm ontspannend. In de schooltuin
komen kinderen in beweging en
krijgen ze plezier in het buiten zijn.
De schooltuin zorgt daarnaast ook
voor bewustwording, aandacht en
het ervaren van de natuur.

Pionieren in Sint Marten

Omschrijving: Vlakbij Sonsbeek op
een zuidhelling ligt Stadstuin Kweekland. Op deze voormalige kwekerij
zijn vorige zomer vier ondernemers
neergestreken. Zij zetten de traditie
van het kweken voort en laten zien
hoe je thuis ook kruiden, groente en
bloemen kan kweken. In en rond de
kas is een theeschenkerij met maaltijden van het land, een stadstuinwinkel met handige gereedschappen, een hovenier die vaste planten
kweekt en een boodschappenservice
met recepten en regionale producten. Kweekland als centrum voor
stadslandbouw en om ideeën op te
doen voor de natuurlijke tuin.

Masha Bakker Photography

Categorie: stadslandbouw
Kweekland
Dalweg 70a
6821 JP Arnhem
Open: vrijdag en zaterdag 10.00 u.
– 17.00 u.

Lunch: Op Kweekland kan een lunch
gebruikt worden. Soep, salade en
broodje voor €7,50. alles van locale
produten bereid.
Reserveren:
reserveren@dynamicfoodshowroom.nl

Meer informatie:
De Groene Vos: www.degroenevos.nl
Stichting ‘Kom op voor een duurzame wijk’: www.duurzamewijk.nl
Kweekland:
www.stadstuinkweekland.nl

Elderveld en Meinerswijk

Actieve bewoners en natuurontwikkeling in Meinerswijk

Elderveld is een al wat oudere
nieuwbouwwijk in Arnhem –Zuid.
Wijkbewoners hebben hier gemeenschappelijk een boomgaard aangelegd, die zie ook zelf onderhouden.
Ook nemen we een kijkje bij de
Biologische Tuinders Vereniging,
volkstuinen die fraai ingebed zijn
in het park ‘De Steenen Camer’. Tot
slot gaan we Meinerswijk in, het
uiterwaardpark waar Koniks en
Galloways grazen en waar veel op
natuurgebied te zien is.

Categorie: hoogstamboomgaard,
stadslandbouw
Boomgaard ‘de Steenen Camer’
Hannesstraatje 3a e.o. (achter de
Drielse dijk)
6843 NV Arnhem- Zuid (wijk Elderveld)

Categorie: openbaar tuincomplex,
stadslandbouw
Tuinencomplex De Steenen Camer
Hannesstraatje 3a e.o. (achter Drielse
dijk)
6843 NV Arnhem- Zuid (wijk Elderveld)

Omschrijving: De hoogstamboomgaard ‘De Steenen Camer’ is een
initiatief van bewoners uit de aangrenzende wijk Elderveld. De appel,
peren- walnoten- en kersenbomen
zijn geplant en geadopteerd door
bewoners en worden op gezamenlijke werkdagen verzorgd.

Omschrijving: In de wijk Elderveld is
de Biologische Tuinbouw Vereniging
(BTV) actief, ze beheren ongeveer 200
volkstuinen in het tuinencomplex. De
tuinen liggen in het openbare park
‘de Steenen Camer’, dat veel gebruikt
wordt door de bewoners van de
aangrenzende woonwijk, ook op het
tuincomplex mag gewandeld worden. De tuinbouwvereniging heeft
een eigen gebouw en winkeltje (op
zaterdagochtend geopend).

Kijk ook eens op www.stichtingoase.nl

Elderveld en Meinerswijk

Categorie: natuurontwikkeling
Meinerswijk
Meginhardweg 55 (oude steenfabriek)
6841 HB Arnhem (buitendijks, vlakbij
de Nederrijn)
Omschrijving: Uiterwaardpark Meinerswijk ligt tussen de Drielse Dijk
en de Nederrijn in. Opvallend is de
monumentale steenfabriek ‘Elden’.
De ruige uiterwaard is vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Een
deel van het terrein valt onder de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en
is beschermd natuurgebied. Konikpaarden en Galloways begrazen het
terrein. Voor planten en vogels (er is
een vogelkijkhut) is het interessant,
ook komen er inmiddels bevers voor.
Bij hoge waterstanden loopt het terrein grotendeels onder water, enkele
hoge stukken waaronder de steenfabriek blijven droog.

Speels in Arnhem-Zuid

Landschap en speelnatuur in
Arnhem-Zuid

Arnhem-Zuid ligt in het door rivieren
gevormde landschap en wordt vooral
gekenmerkt door de afwisseling van
oude elementen en de nieuwe wijken. De diverse plassen ontstonden
door de zandwinning voor de aanleg
van de wijk. Stadsboerderij De
Korenmaat laat het oude boerenbedrijf zien in contrast met de nieuwe
wijk Schuytgraaf-Zuid, waar twee
recent aangelegde natuurspeelterreinen liggen. Vanaf station ArnhemZuid is de kunstenaarswerkplaats
annex tijdelijk kunstenaarsdorp KW
37 te zien.

Categorie: NME-centrum / stadsboerderij
Stadsboerderij De Korenmaat
Huissensedijk 30a, 6836 AA Arnhem
Open: dagelijks van 9.00 tot 16.45
uur.
Omschrijving: Stadsboerderij “De
Korenmaat” maakt sinds 1990 deel
uit van Natuurcentrum Arnhem. De
Korenmaat is een typische boerderij
van het rivierenland. De grote, in
1996 /1997 gerestaureerde boerenschuur met het rieten dak dateert
van 1830. Het woonhuis en de voormalige koeienstal (nu leslokaal) zijn
van 1932. De boerderij ligt prachtig
in een nog bewaard gebleven stukje
rivierenlandschap van drie hectare.
Het beheer van De Korenmaat richt
zich dan ook op de landschappelijke
omgeving. Hier kunt u zien hoe het
er vroeger op en rond boerderijen

Kijk ook eens op www.stichtingoase.nl

uitzag. Het was een gemengd bedrijf
en draaide zowel op veeteelt, als op
akkerbouw en fruit. Deze bedrijfsvoering is ook vandaag de dag nog deels
op het buitenterrein te bekijken. Zo is
er een al zeldzaam geworden perenboomgaard met hoogstambomen.
Naast deze landbouwelementen zijn
er ook kindertuinen, een speelterrein
en een natuurhoek ingericht. Op het
terrein van “De Korenmaat” ligt ook
“De Hooimaat”. Het theehuis in de
“De Hooimaat” wordt door Siza (Zorg
en dienstverlening aan mensen met
een handicap) uitgebaat op woensdag, donderdag, vrijdag en zondag
van 10.00 tot 17.00 uur.

Speels in Arnhem-Zuid

Categorie: ecologische buurttuin
Woonvereniging Polderdrift
Gelegen tussen de Ank van der
Moerdreef, Hans Tiemeijerhof en de
Meester J.M. de Kempenaersingel
Open: toegankelijk tijdens rondleiding

Omschrijving: Polderdrift is een
woonvereniging die veel aandacht
heeft voor de menselijke maat en het
milieu (actief sinds 1993). Zij bewonen veertig huurwoningen in de
Arnhemse wijk Rijkerswoerd, die op
dit moment alle gehuurd worden van
de woningbouwvereniging Portaal.
De eigen tuinen van de huurders
lopen als het ware over in een grotere
gemeenschappelijke tuin met o.m.
een buurthuis, bomen, struiken, bloemenheuvels, water, flinke heuvel etc.

Categorie: speelbos
Cool Nature Park Schuytgraaf-Zuid
Ligging ten zuiden van De Laar, Arnhem-Schuytgraaf, voormalige naam:
Hollanderbroekbos
Open: vrij toegankelijk.

Omschrijving: Tussen Arnhem en Nijmegen wordt een groot landschapspark aangelegd: Park Lingezegen. Het
noorden grenst aan de nieuwe woonwijk Schuytgraaf. Hier, op terrein van
Staatsbosbeheer, ligt deze nieuwe, ca.
2 hectare grote, Cool Nature plek. 2e
Wereldoorlog - granaten vertraagden
de werkzaamheden maar inmiddels
is er met groot materieel flink werk
verzet voor de inrichting van dit
spannende en avontuurlijke terrein.
Zestig kinderen van de “Arabesk”
hielpen dit voorjaar om 1000 bomen
en struiken de grond in te werken. 22
juni 2014 zal de opening plaatsvinden. Een preview dus!

Categorie: natuurspeelplaats,
groene kinderopvang
“Modder aan je broek”
Marasingel 19, 6846 DX Arnhem
Open: vrij toegankelijk

Omschrijving: De natuurspeelplaats
Modder aan je broek, geopend in
november 2012, ligt naast het terrein van De Buitenplaats. Dit is een
unieke, nieuwe boerderij in de Arnhemse nieuwbouwwijk Schuytgraaf.
Mensen met een handicap creëren
hier een gastvrije ontmoetingsplek
voor de wijk Schuytgraaf. Op het terrein is ook een SKAR kinderopvanglocatie (Villa Fantasia) met een leuke
groene buitenruimte.

Speels in Arnhem-Zuid

Categorie: kunstenaarswerkplaats
KW 37
Minervasingel 10
Arnhem-Schuytgraaf, te zien v.a.
station Arnhem-Zuid

Omschrijving: Door de jaren heen
hebben de bewoners van kunstenaarsvrijplaats KW37 een bijzondere
werk-en woongemeenschap opgebouwd. KW37 is een vrijplaats met
grote uitstraling en functie naar de
stedelijke samenleving. Voor diverse
voorzieningen en activiteiten op het
gebied van kunst en cultuur wordt
gezorgd, er is een ontmoetingsplaats
en een leer- en ervaringswerkplaats.
KW37 hecht veel waarde aan het
experiment en aan wederzijdse
artistieke beïnvloeding van uiteenlopende kunstvormen.

Web:
Natuurcentrum Arnhem:
www.natuurcentrumarnhem.nl
Modder aan je broek: http://
www.landschapsbeheer.nl/uploads/
landschapsbeheernederland/misc/
products/lbnmodderaanjebroek24se
ptember2012.pdf
De Buitenplaats: (http://
www.siza.nl/Pub/DeBuitenplaats/

Kijk ook eens op www.stichtingoase.nl

(2359)-TESTFOLDER-Locaties-DeBuitenplaats.html.)
Villa Fantasia: http://
www.kinderopvangskar.nl/bso-villafantasia/

Historie in Oosterbeek

Oosterbeek, historie is overal

Hoewel Oosterbeek tegen Arnhem
aanligt heeft het een heel eigen
karakter. Landgoederen zorgden
voor het groene karakter en, dankzij
veel opwellend water, zijn er veel
sprengen en beekjes. Kenmerkend
voor Oosterbeek zijn het vele groen,
waterloopjes en het golvende landschap van de stuwwal. Tijdens de
Slag om Arnhem is rond Oosterbeek
hevig gevochten. In museum Hartenstein wordt de geschiedenis levend
gehouden.

Categorie: heemtuin
De Zomp
ingang aan de Fangmanweg
6862 EH Oosterbeek
Open: Vrij toegankelijk van 10 tot 21
uur, tussen 15 maart en 1 november.

Categorie: landgoed
Laag Oorsprong (eig. Gelders Landschap)
Van Borsselenweg, 6862 BJ Oosterbeek
Open: Vrij toegankelijk

Omschrijving: Als eerste valt het
reliëf op in dit 0,35 ha grote parkje.
Langs de hellingen zijn verschillende
bostypen, heidevegetatie, struwelen
op droge kalkrijke grond en stinzenplanten te vinden. Het water maakt
de heemtuin bijzonder. Dankzij een
aantal wellen is er een constante
aanvoer van helder, zuurstofrijk
water naar de vijver en de daaruit
ontspringende Zuiderbeek. In de
vochtige delen is een zeer uitgebreide begroeiing van paarbladig
goudveil. Vanaf de knuppelpaadjes
zijn deze bijzondere plantjes goed te
zien.

Omschrijving: Landgoed Oorsprong
in Oosterbeek ligt in een heuvelachtig landschap op de stuwwal. Het
is gevarieerd met bossen, akkers
en waterpartijen met bruggetjes.
Bovenop de stuwwal stond vroeger
een landhuis. Dat is tijdens de Slag
om Arnhem in 1944 verloren gegaan.
Op de vroegere plek van het landhuis
zijn de contouren ervan aangegeven.
De naam De Oorsprong komt waarschijnlijk van een bron in het gebied.
Via verschillende vijvers en watervallen (leuk voor kinderen) stroomt het
bronwater naar de Nederrijn.

Historie in Oosterbeek

Categorie: historische gebouwen
Oude Kerk Oosterbeek
Benedendorpseweg 134
6862 EB Oosterbeek
Open: 1 mei tot 1 oktober (woe, do en
zon 14.00 - 17.00 uur)

Omschrijving: Onderaan de glooiende hellingen van de stuwwal staat
de Oude Kerk, markant tussen stuwwal en uiterwaard. Tijdens de Slag
om Arnhem is hier hevig gevochten
waarbij ook de kerk zwaar beschadigd raakte.
De moerassige plekken en waterplassen onderaan de stuwwal en rondom
de kerk zijn ontstaan door afvloeiend grondwater. Eeuwen geleden
stroomde de Nederrijn dicht langs
de kerk. Bij extreem hoge waterstand
zoekt de Nederrijn nog steeds haar
oude bedding op, dan staat het water
tegen de muur van het kerkhof.

Categorie: historisch tuinelement
De Groene Bedstee (beukenberceau)
Landgoed Mariëndaal (eig, Gelders
Landschap)
Ingang: Utrechtseweg, Oosterbeek
(Arnhemse kant) nabij bushalte
Mariëndaal. Vanaf ingang rechtdoor
lopen, onder hoge spoorbrug door,
pad rechtdoor blijven volgen, na ± 10
min. aan de rechterzijde.
Open: Vrij toegankelijk

Omschrijving: De Groene Bedstee
is een beukenberceau (loofgang),
aangeplant in 1865 als onderdeel
van het landgoed Mariëndaal. De
dames van het landgoed konden hier
in de schaduw wandelen. Dankzij
het regelmatige onderhoud is deze,
ruim 600 meter lange, berceau nog
in goede conditie. De ligging tegen
een glooiende helling laat de berceau
extra mooi uitkomen.

Kijk ook eens op www.stichtingoase.nl

Categorie: particuliere tuin
Fam. Sweers
Kneppelhoutweg 12
6862 BP Oosterbeek
Open: vrijdag 14.00 - 17.00 uur

Omschrijving: Een sinds 1978 ecologisch beheerde tuin op het terrein
van een voormalige rozenkwekrij,
die in 1932 failliet ging. Bloemrijk
grasland, in de tuin zijn ± 500 plantensoorten te vinden en veel vlinders,
wilde bijen en andere insecten. Vlinders en wilde bijen worden gemonitord.
Een tuin waarin ook voor kinderen
veel te ontdekken valt.

