Wijchen Noord, een prima oord!
Woeziksestraat
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Wandelroute Wijchen Noord

Historie

route Landschapspark (2 groen)

Van elke wijk is wel iets bekend over zijn verleden. In deze folder kunnen we slechts een fractie hiervan laten zien. Meer informatie over de
historie van deze en de andere routes kunt u vinden op de website van
de Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord www.wijchennoord.nl

Deze wandelroute is onderdeel van een netwerk van 4 routes door Wijchen
Noord. Dit is het gebied van Wijchen boven de spoorlijn. U kunt kiezen
voor een van de routes en onderweg overgaan naar een aangrenzende
wijk. De route is zijn in beide richtingen te lopen.
De beschikbare routes zijn:
1 Woezik (blauw) - Folder beschikbaar bij Verploegen

De omgeving van de Woeziksestraat is door zijn uiterlijke verschijning, het heden en het
rijke verleden, een bijzonder stukje van Wijchen. Om deze bijzondere omgeving te handhaven en te voorkomen dat het wordt opgeslokt door bedrijventerreinen is duidelijk beleid
noodzakelijk.

2 Landschapspark(groen) - Folder bij Het Hof van Kaatje
3 Park Noord (geel) - Folder bij het Noorderlicht
4 Achterlo (rood) - Folder bij wijkcentrum het Achterom
Deze wandeling laat u zien dat Wijchen Noord de moeite waard is om al
wandelend te bekijken. Mogelijk komt u op delen van de buurt die u nog
nooit heeft gezien. De wandeling wordt aangegeven met gekleurde
stickers op lantaarnpalen en paaltjes.
Mogelijke start en info vanuit Het Hof van Kaatje. Tijdens openingsuren is
er gelegenheid iets te drinken.
Het kaartje aan de ommezijde laat zien waar bijzondere gebouwen of objecten zijn, zoals een school, speelplaats, winkels e.d.
Wij wensen u veel wandel– en ontdekkingsplezier!
Voor meer info kunt u mailen naar infovtta@kpnmail.nl

De 4 wandelroutes
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2 Landschapspark
3 Park Noord
4 Achterlo

Met het gereedkomen van het bestemmingsplan Woeziksestraat e.o.
is een belangrijke stap gezet in de bescherming van het gebied tegen
de oprukkende verstedelijking en de nadelige invloeden van ontwikkelingen in de omgeving. Echter de in dit bestemmingsplan gestelde
doelstellingen zullen niet zonder meer worden gehaald. Hiervoor is
een actieplan noodzakelijk.
Door het ontwikkelen van een Landschapspark met een daarbij behorende projectorganisatie kan er een breed draagvlak
gecreëerd worden voor plannen in dit gebied. Één
projectorganisatie met één overkoepelend projectplan moeten één overeenkomstig doel nastreven, nl. de realisatie van een Landschapspark;
een gebied dat wegens natuurschoon, wetenschappelijke, historische en
recreatieve waarde geconserveerd en ontwikkeld wordt. Een tijdige aansturing van plannen is daarbij belangrijk, omdat de uitwerking van deelprojecten een bepaald tijdspad met zich meebrengt.
Daarnaast dient het beschikbare bedrag (fonds) tijdig genoeg en op een
goede manier te worden geoormerkt, zodat de financiële haalbaarheid
van het Landschapspark gegarandeerd blijft.
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