
Wageningen is een GROENE STAD. Dat hebben we op 21 juni 2018 aan de 
jury van de Entente Florale 2018 (Nationale Groencompetitie) laten zien. 
Belangrijker voor veel Wageningers is, dat groen ook de rest van het jaar 
een prominente plek krijgt in en rond de stad. 

Op de kaart staat de route aangegeven die de jury op de fiets heeft afge-
legd. Speciaal voor inwoners van Wageningen die van groen en cultuurhis-
torie houden, jong en oud, zijn de punten uitgelicht waar de  jury is afge-
stapt. Samen met vele andere prachtige groene plekken in Wageningen, 
van opengestelde landgoederen en arboreta tot kleine groene parels, zijn 
deze punten jaarrond de moeite waard om te bezoeken. Gebruik de kaart 
als inspiratiebron om lekker op de fiets groen Wageningen te verkennen.

Zie voor groene activiteiten en een overzichtskaart www.groenwageningen.nl
Voor de volledige route van de Entente Florale zie www.wageningen.nl BUURTGROEN

Sinds de gemeente aan bewoners het beheer over openbaar groen toe-
vertrouwde, zijn er meer dan 50 initiatieven ontstaan. Van moestuin tot 
bloementuin, van insectenparadijs tot pluktuin. Ontdek deze kleine groene 
parels. Op de kaart (z.o.z.) staan ze met een bloemetje aangegeven.

De groene energie van medebewoners inspireert!
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NOG MEER DOEN MET GROEN?
Ga naar  www.groenwageningen.nl voor een kaart en een activiteiten-
kalender. Op de activiteitenkalender staan excursies, lezingen en (mee-) 
werkdagen aangegeven. Ook vind je hier groen nieuws uit Wageningen. 
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