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Nijmegen smaakt naar meer ! 

Op zaterdag 17 mei doet Nijmegen weer mee met de landelijke dag van de stadslandbouw. 
Eetbaar Nijmegen biedt een gevarieerd programma aan voor iedereen die meer wil weten over 
stadslandbouw.  

Lokale initiatieven in Nijmegen 

Karla Mulder, initiatiefnemer en coördinator van Eetbaar Nijmegen: “Er is een groeiend aantal eetbare 
initiatieven in Nijmegen, zoals volkstuinen, zelfpluktuinen, eetbare stadstuinen, buurtmoestuinen, aan 
huis bezorgde groentepakketten en nog veel meer. Voor sommigen kan deze publieksdag een eerste 
kennismaking zijn met stadslandbouw in Nijmegen. Voor anderen net een duwtje in de rug om zelf te 
beginnen. We willen op deze dag zoveel mogelijk stadslandbouw initiatieven aan een breed publiek 
laten zien“. 

Programma: 

Mensen kunnen ‘s ochtends meedoen met een van de fietsexcursies langs diverse buurtmoestuinen, 
voedselbossen of een excursie langs eetbare privé tuinen. Ook organiseren we een plukwandeling en 
een workshop Kruidenspiraal bouwen. Het ochtendprogramma is van circa 9 tot 12 uur.  

’s Middags is er tussen 13 en 16 uur een gevarieerd programma in de Honig. Diverse (nieuwe) lokale 
stadslandbouwinitiatieven presenteren zich via pitches. Ook zijn er lezingen over o.a. het opzetten van 
een buurtmoestuin, beleid van de gemeente, over de waarde van voeding, stadslandbouw op daken 
en stadslandbouw en re-integratie. 

Vanaf 12.00 uur is er een informatiemarkt met kraampjes van lokale stadslandbouwondernemers en 
diverse organisaties. Om 16 uur is er een afsluitende borrel. Deelname aan excursies, lezingen en 
workshops is gratis. Zie het uitgebreide programma op http://eetbaarnijmegen.nl/publieksdag/ 

Locatie:  

Het middagprogramma zal plaatsvinden in de loods Brebl bij de Honig, Waalbandijk 20. Vanaf 12.00 

uur zijn hier lekkere hapjes en drankjes te verkrijgen.  

Oproep: 

Wie een stadslandbouw-activiteit wil aanbieden voor deze dag, kan zich nog opgeven via de website. 

Organisatie: 

De Dag van de Stadslandbouw publieksdag in Nijmegen is een initiatief van Eetbaar Nijmegen. De 
dag wordt georganiseerd door Elly Janssen, Johann Winterhager en Karla Mulder. De Dag van de 
Stadslandbouw publieksdag is een landelijk initiatief en wordt dit jaar voor de tweede maal in heel 
Nederland georganiseerd. http://www.dagvandestadslandbouw.nl/publieksdag 

 

Noot voor redactie (niet voor publicatie):  

Neem voor meer informatie over de publieksdag contact op met Karla Mulder van Eetbaar Nijmegen. 
Zij is bereikbaar 024-3229545 of 06-14418296 |  www.eetbaarnijmegen.nl 
www.facebook.com/EetbaarNijmegen 


