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Uitzicht

1 Hamelakkers
De wijk Hamelakkers bestaat uit een tuindorp met vooroorlogse woningen, 
en latere huizen volgens het blokvormige nieuwe bouwen. De velden aan de 
noordkant vormen de overgang naar de Eng. 

2 Arboretum Belmonte
Het landgoed Belmonte werd oorspronkelijk ontworpen in de Engelse land-
schapsstijl. Na verwoesting in de Tweede Wereldoorlog werd het een arboretum, 
met rechte lijnen en bomencollecties, zoals een grote rododendroncollectie. 

3 Patrimonium
De wijk Patrimonium is een echt tuindorp, een knusse groene wijk met een in-
formele sfeer. In 2011 is gestart met plannen voor nieuwbouw, met veel ruimte 
voor ontmoeten en groen. 

4 Wageningse Eng, klompenpad
De Wageningse Eng is een kleinschalig, gevarieerd landschap met paardenwei-
den, volkstuinen en bouwland. Dit is nu mooi te beleven via het Klompenpad. 

5 Pluktuin de Bosrand
In pluktuin de Bosrand plukt u uw eigen fruit, theekruiden of bloemen, onder-
wijl genietend van het schitterende uitzicht over de Wageningse Eng. Alles is 
geteeld met respect voor mens, dier en milieu.  

6 Hoge Born
De Lievegoed groep, Zideris en Wageningen UR begonnen in 2004 biologische 
zorgboerderij De Hoge Born. De biologische groenten, fruit en eieren worden 
verkocht in de boerderijwinkel.

7 Kruidenrijke berm
Bermen vormen voor wilde planten en dieren vaak de laatste natuurlijke uit-
wijkplaats in de stad en in intensieve landbouwgebieden. De gemeente kiest 
daarom voor ecologisch beheerde bermen vol bloemen en kruiden. 

8 Landgoed de Lieskamp
Boerderij De Lieskamp heet nu landgoed De Lieskamp. Een provinciale regeling 
voor nieuwe landgoederen had als eisen: toegankelijkheid en ruimte voor natuur– 
en landschapsontwikkeling. Dit is hier gerealiseerd.

9 Nieuw Kortenoord
In Nieuw Kortenoord staat duurzame energie voorop, zoals warmte-koudeopslag, 
warmteterugwinning en zonneboilers. Een groen lint door de hele wijk zorgt voor 
speel- en wandelmogelijkheden. 

10 Buurttuin Cort van der Lindenstraat
De buurttuin brengt de buurt bij elkaar en voor de kinderen is het mooi om hun 
eigen tuintje aan te kunnen leggen. Dit is een van de 50 buurttuinen in Wagenin-
gen die door de inwoners van de wijk zelf wordt onderhouden.

11 Grebbedijk en uiterwaarden
Als de Grebbedijk het begeeft, loopt de hele Gelderse Vallei onder water. Daarom 
moet de Grebbedijk versterkt worden. De Wageningse uiterwaarden zijn in 1996 
heringericht en vallen onder Natura 2000-gebied Rijntakken. 

12 Spijk/Torckpark
De tuin achter het Bassecour, het huidige Torckpark, was vroeger proeftuin van 
de universiteit. Alleen de tuinmanswoning (over het bruggetje) is bewaard geble-
ven. Aan het Spijk staan acht huisjes voor de arbeiders van de vroegere leerlooi-
fabriek. 

13 Wageningse straatjes
Inwoners, groene professionals en winkeliers werken samen in ‘Aan de slag met 
de Binnenstad’ om de zijstraatjes van het winkelgebied te vergroenen en een 
meer eigen uitstraling te geven.


