31 oktober 2021

De Wolfstui
Vergroening in Nijmegen-west
Nieuwsbrief voor iedereen die
belangstelling heeft voor
vergroening en voor
duurzaamheidsinitiatieven door
wijkbewoners in Nijmegen-west

De Wolfskuil is al mooi en wordt steeds mooier! Overal in de
wijk verschijnen bloemen en planten rondom de bomen in de
straat. Hier en daar worden stoeptegels gewipt om nieuwe
plantsoentjes aan te leggen. En op een buurtbijeenkomst bleek
dat een aantal wijkbewoners verder wil gaan met vergroening
(zie hierna)
In deze nieuwsbrief willen we aandacht besteden aan
vergroenings- en duurzaamheidsinitiatieven in Nijmegen-west.
Natuurlijk kijken we naar wat er in de Wolfskuil gebeurt, maar
in het Waterkwartier en andere wijken nemen bewoners
vergelijkbare initiatieven. In Heseveld is een pilotproject bezig
tegen eenzaamheid. Bovendien zijn er overstijgende
problemen, zoals de asfaltfabriek en (sluip)verkeer. Vandaar de
keuze om de nieuwsbrief te richten op heel Nijmegen-west
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Bijeenkomst bewoners
Wolfskui
Op dinsdag 19 oktober heeft een aantal bewoners van de
Wolfskuil (en andere wijken van Nijmegen-west) bij elkaar
gezeten om met elkaar te praten over wat we belangrijk vinden
in de wijk. De avond werd fantastisch begeleid door Maaike en
Sophie, twee studenten Social Work, (mede) in het kader van
hun afstudeeronderzoek
Na een voorstelrondje, waarin we onder andere vertelden wat
we nu al doen, hebben we in twee rondes opgeschreven wat we
belangrijk vinden en waar we ons voor willen inzetten

Niet alles is even goed leesbaar op dit kleine fotootje, maar een
paar dingen springen eruit
• biodiversiteit vergrote
• aandacht voor bodem en waterbehou
• een ruilkast voor stekjes, plantjes en zaadje
• een openbare kruidentui
• een buurtgroenbedrijf / onderhoud meer zelf doen / contact
met de gemeent
Daarnaast zijn er andere leuke ideeën: gezamenlijk koken uit de
tuin, een gezamenlijk wormenhotel, mozaïek (idee voor
kruidenspiraal?) en ‘seed bombs’. Over dat laatste onderwerp of liever over guerilla gardening - heeft Hannah een presentatie
gegeven.

Nijmegen-west is van oudsher al de
‘tuin van Nijmegen’; de naam
‘Wolfstuin’ drukt goed uit wat we
willen.
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Groene Vrijda
Op vrijdag 5 november a.s. is het Groene Vrijdag. Vanaf 12.00 uur ben je
welkom in de Wijkfabriek. We eten dan “groene soep” ( biologisch
natuurlijk!) en we willen graag vertellen over onze plannen en ideeën. Ook
over de ideeën die we als bewonersgroep hebben bedacht
In de middag gaan we op excursie naar de Groene Corridor (spoorzone),
onder begeleiding van Leen en Dirk-Jan, twee mensen die zich daar vanuit
Bottendaal en het Willemskwartier voor inzetten
Dit is onze eerstvolgende activiteit in het kader van het vergroten van de
biodiversiteit. Iedereen is welkom en vraag vooral ook je buren! We willen
er wel voor zorgen dat de groep in totaal niet groter is dan 30 personen

Vervol
Met de andere ideeën van de bewonersgroep willen we ook snel aan de
slag. In onze appgroep wordt het ruilen van plantjes al concreet gemaakt.
Dank je wel, Yvonne
Ook worden daar mooie initiatieven gedeeld van vergroeningsprojecten in
en buiten de wijk

Agenda

Verschillende mensen hebben zich verbonden aan een of meer van de
ideeën, zoals een buurtgroenbedrijf. Daarvan bestaat een mooi voorbeeld
in Arnhem, waarover we binnenkort graag een bijeenkomst verzorgen

5 nov. 2021 - 12.00u
Groene Vrijdag (zie tekst)

Andere activiteite

6 november 2021
Klimaatmars

Er zijn verschillende andere activiteiten die lopen
• Op zaterdag 6 november is de grote landelijke Klimaatmars in
Amsterdam, waaraan enkele mensen vanuit onze groep zullen
deelnemen. Wil je gaan, maar niet alleen? Sluit je dan bij ons aan!

Meer info:
www.dar-al-yasmin.nl
tel. 06 164 70 300
(Corné)

• Op vrijdagen is een groep studenten International Social Work aan het
werken aan het vergroeningsproject. Vanuit hun studie houden zij zich
natuurlijk vooral met de sociale kant en met participatie bezig

Ontvang je deze
nieuwsbrief, maar wil je
ook in onze appgroep?
Meld je even aan.

• Een groepje andere studenten gaat voor ouderen een groene wandeling
door de wijk organiseren
• De Wijkfabriek zal zelf ook gaan vergroenen. Op Groene Vrijdag hoor
je er meer over

Meld het ook als je deze
• Ook op Groene Vrijdag: er komt in de ochtend een zwerfafvalchallenge.
Houd voor de tijd etc. de website van de Wijkfabriek in de gaten
nieuwsbrief niet meer wilt
(www.wijkfabriek.nl)
ontvangen.
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