
Betreft: Voorstel voor aanpassing inrichting parkje langs Professorenpad, Nijmegen met vooral eetbare gewassen. 

 

Wij,  een paar leden van de tuingroep Transition Town Nijmegen, hebben het parkje  op 25 januari 2010 bekeken op 

de mogelijkheid om er eetbare bomen of struiken te zetten. Wij maken ons zorgen over de klimaatverandering en 

over het opraken van onze energiebronnen . We willen stadsbewoners helpen bij en enthousiasmeren voor het 

verbouwen van voedsel in de directe omgeving. Zie onze visie: http://nijmegen.transitiontowns.nl/ 

 

Onderstaande bevindingen en voorstellen zijn inmiddels bekend bij het buurtinitiatief Professorenbuurt. Het 

buurtinitiatief zal ruimte bieden in het jaarlijkse wijkblaadje zodat we ons plan kunnen communiceren naar de  

buurt. Ook op andere manieren is het buurtinitiatief bereid ondersteuning te bieden op het gebied van 

informatievoorziening aan de wijk en eventueel bij een (feestelijke) opening van het project. 

Het parkje lijkt vooral door honden bezocht te worden. Het is onderhoudsvriendelijk aangelegd met veel klimop als 

bodembedekker.  Verder veel struiken die kort gesnoeid waren. 

Hieronder onze voorstellen per gebied. De nummers betreffen de ingetekende nummers op de kaart. 



1. We troffen aan: een border met goede humusrijke grond, klimop, forsythia en kort gesnoeide struiken. 

 Ingezoomd:

 
Voorstel: aanplant van een strook van 10 bessenstruiken aan de noordkant, te planten in het gras op één gras-

maaimachinebreedte van de borderrand. De bessen staan dan volop in de zon. 

Dit leek ons de meest praktische oplossing. Het heeft geen zin ze in de border te zetten. De klimop zou ze 

verdringen.  Door ze een maaibreedte afstand te geven tot  de borderrand, betekent het voor de 

plantsoendienst weinig extra werk. We denken aan soorten die in verschillende tijden bessen geven, en ook 

verschillende soorten bessen: rode, kruisbes en blauwe bes. 

 

   

  

 

2. Dit is een vrij kaal stukje grond, met uitzicht op een parkeerplaats. Er staan wel een paar mooie grillige bomen 

aan de rand.  

 

Aan de rand van het gras aan de straatkant zouden we graag 

een paar bomen zien: pruimenbomen en/of een tamme 

kastanje.   

 



  
 

3. Hiervoor hetzelfde plan als bij 1: een rand in het gras met bessenstruiken.  

 
 

4. Hier staan naaldbomen aan de rand. Blauwe bes en pruim zouden het hier goed moeten doen. 

  
Ook hier lijkt de eenvoudigste oplossing om ze in het gras te plaatsen, bijvoorbeeld in het verlengde van de 

groenblijvende struiken op de rechterfoto. Op de onderste foto: in het gras langs de rand. Ook dit is een mooie 

zuidrand. Ideaal voor  bessenstruiken of een enkele pruimenboom (wordt niet hoger dan 4 meter) 



 
 

5. Hier staat een stervende prunus in een klein gebiedje samen met 3 andere prunussen:  

  
We zouden op deze plaats of beter nog, iets ervan verwijderd,  graag een echte kersenboom 

zien. 

 

 



6. Dit betreft een perkje aan alle kanten afgesloten door een stenen paadje: 

  
We zouden ook hier graag iets meer van maken: misschien een kruidentuin met kruiden onderhoudsvriendelijk 

in betonnen bakken, zoals hieronder. 

 
 

7. Dit lijkt een heel mooi plekje voor een buurtmoestuin. De grond hier lijkt verstopt. Er groeit veel mos. 



 

 
 

Dit zou er ook als op de volgende afbeelding uit kunnen zien. Wel moet de grond hier geëgaliseerd worden en 

moet er iets aan de drainage gebeuren, liefst door een goed afwaterende en vruchtbare toplaag van 40 cm aan 

te brengen.  

 
Of deze oplossing: 



 
In beide situaties zal er een hekje om heen geplaatst moeten worden, zodat honden er niet doorheen rennen en 

konijnen de oogst niet opeten. Er hoeft geen hoog hek omheen, een hek van ca 50 á 75 cm volstaat. En dan 15 

cm ingegraven in de grond tegen gravende konijnen.  

Hieronder nog een foto van het professorenpaadje dat de verschillende gebieden verbindt en dat we graag zo in 

stand houden. Het is een erg mooi aangelegd paadje! 

 

 

Wat betreft aanleg en onderhoud: we realiseren ons dat de gemeente niet veel tijd heeft en hebben daar  rekening 

mee gehouden met onze wensen. 

We realiseren ons ook dat het heel kort dag is en dat planten het beste aanslaan als je ze plant in maart en niet later 

en dat je jonge aanplant water moet geven. En dat de gemeenteraad nu als het ware demissionair is en misschien 

geen grote beslissingen mag nemen. 

Daarom stellen we voor: 



  wij zorgen zelf voor de aanplant: wij zorgen voor  jonge bessenstruiken, een pruimenboom, een 

kersenboom, een tamme kastanje. We willen hiervoor wel een rekening kunnen indienen. We denken 

hiervoor 200 euro nodig te hebben. 

 wij planten de bomen. 

 wij geven  water gedurende de eerste periode en in tijden van droogte ook in de 1e zomer 

 de door ons gekozen bomen behoeven weinig snoei. We doen dit zelf.  

 we verwachten dat de gemeente de plantsoendienst van onze activiteitenop de hoogte brengt en de pas 

geplante boompjes en struikjes laat staan en tussen de border en de bessenstruikjes het gras blijft maaien.  

 Wat betreft de buurtmoestuin: dit is een wens, maar geen must. Het lijkt ons een leuk plan, maar het kost de 

plantsoendienst wel het meeste werk, namelijk: 

- het afgraven van de grond voor een betere drainage  

- een hek plaatsen met gaas, dat 15 cm in de grond is ingegraven.   

Mocht dit beide niet kunnen, dan zouden we ook kunnen werken met bakken, zoals op het tweede plaatje. 

Mocht de gemeente niets met dit plan met lokatie 7 willen doen, dan hebben we het graag alleen over de 

voorstellen met betrekking tot de lokaties 1 tot en met 6. 

Misschien kan het parkje een toegevoegde waarde krijgen voor de basisscholen in de buurt en voor het Milieu 

Educatie Centrum Nijmegen.  

De gemeente Nijmegen voldoet hiermee aan haar eigen doelstellingen uit het ‘Actieplan klimaat 2008-2012’. Daarin 

staat: 

-  in en buiten de stad schooltuinen aan te leggen “met als doel leerlingen actief te betrekken bij streekgebonden 

voedselproductie” 

- streekproducten te bevorderen én de band tussen stad en platteland te versterken. Er ligt een werkgroep 

‘stadslandbouw’ in de planning.  

Via o.a. het wijkkrantje van het bewonersinitiatief Professorenbuurt zullen wij de bewoners uitleggen wat we van 

plan zijn en ingaan op de mogelijke  bezwaren, zoals overlast van wespen bij overrijp fruit. Voor bessen geldt dat 

bezwaar overigens niet.  Ook zullen we ons plan vast voorleggen aan de naaste bewoners van het parkje, we hebben 

dit gepland voor 22 februari. 

 

We hopen snel iets van u te horen, namens de tuinwerkgroep: 

Karla Mulder 

Toon Ottenheijm 

Tim Timmermans 

 

  

 

 

 


