
Hoogstamfruitbomen in onze wijk

Op zondag 21 april 2013 willen 
wij hierover met u 

van gedachten wisselen

Plaats:    tent op het grasveld 
  Wilgenhof - Eikhof

Tijd:    14.00 – 16.00 uur

Natuurlijk is er ook gelegenheid 
om te praten over andere 
onderwerpen, problemen 

of situaties die u tegenkomt 
in onze wijk

U bent van harte welkom!



Onder het motto “meer groen – altijd doen” wil Wijkplatform Molenwijk Dries op 
het grasveld tussen Wilgenhof en Eikhof hoogstamfruitbomen planten. Appel-, 
peren- en pruimenbomen van diverse rassen komen als het plan doorgaat aan 
de randen van het grasveld. 

Gedacht wordt aan de appels Schone van Boskoop, Zoetje campagner, 
Sterappel, stoofpeer Gieser Wildeman en Brederrode, de handpeer Doyenne 
du comice en pruimen Reine Claude, Eldense Blauwe en de Reine Victoria. 

Onderhoud
Er hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld voor het snoeiwerk en het onderhoud 
van de eventueel te planten fruitbomen.
Wij doen een beroep op wijkbewoners om ook het overig groen in de wijk bij te 
houden, naast het werk van de gemeente. Als wij samen proberen om onze 
omgeving schoon te houden, genieten wij allemaal van het groen in onze wijk.

Fruit uit eigen buurt
Het fruit van de bomen wordt door de buurtbewoners samen 
met de kinderen geplukt. Ook wordt van het fruit producten 
bereid. Met dit fruit uit eigen buurt krijgen de kinderen op 
speelse wijze kennis van meer soorten fruit en de bijbehoren-
de producten. Als het fruit rijp is om te plukken organiseren wij 
samen met u en de kinderen een speciale “wijkoogstdag” en 
maken wij van het fruit bijvoorbeeld lekkere appelmoes.

Het plan wordt door Wijkplatform Molenwijk-Dries als werkplan ingediend bij de 
gemeente Lingewaard, waarbij naast eigen budget een financiële bijdrage van de 
gemeente noodzakelijk zal zijn om dit plan te kunnen realiseren.
Voor dit plan wordt ook financiële steun gevraagd aan Woonstichting Gendt.  
Naast verfraaiing van de wijk is het educatieve aspect een belangrijke factor om 
dit plan uit te voeren. Ook het samen verantwoordelijk zijn van wijkbewoners en 
de noodzakelijke samenwerking zijn aspecten die voor Wijkplatform 
Molenwijk-Dries aanleiding zijn geweest om dit plan op te zetten. 
De bomen komen op een dusdanige afstand van de tuinen dat er geen sprake 
is van licht- en zonlicht verlies in de betreffende tuinen. 
Wijkplatform Molenwijk-Dries wil samen met de wijkbewoners dit plan uitwerken 
en realiseren. Wij willen ons werk zo goed mogelijk doen en willen graag uw 
mening horen over eventuele aanpassingen en/of verbeteringen van dit plan.

Ook is er gelegenheid om te praten over andere onderwerpen, 
problemen of situaties die u tegenkomt in onze wijk.

Kom op zondag 21 april 2013 
tussen 14.00 en 16.00 uur en laat uw mening horen!


