Zondag 6 september 2020:

Vier de natuur op het Groene perron
Het landelijke natuurfeest Vier de natuur vieren we dit jaar in de spoorzone op
zondag 6 september. Gezien de covid‐maatregelen organiseren we deze keer geen
rondleidingen door het gebied: in plaats daarvan kan iedereen zelf de groene
zones langs het spoor verkennen met behulp van een speciale folder en de nieuwe
website groenecorridornijmegen.nl die op deze dag wordt gelanceerd.
Informatiepaviljoen: In stadspark Groene perron langs de Oude Groenewoudseweg is van
14:00 tot 15:30 uur een informatiepaviljoen op wielen te vinden waar we graag uw vragen
beantwoorden over de ‘Groene corridor’ als wandelroute en de daaraan gekoppelde ‘Groene
vlinderlint’ wandelroute die van Nijmegen via park Lingezegen richting Arnhem loopt. U kunt in
dit paviljoen ook de folder ophalen met wandelzones langs het spoor. Bij het paviljoen vindt u
bovendien het kunstproject:

Stoelinstallatie 'Oog van een Vlinder’: Op het 'Groene perron' bevindt zich deze middag
een speciale stoelinstallatie 'Oog van een Vlinder’. Vanaf deze stoel waar u even op kunt gaan
zitten, kunt u op zoek naar de Nederlandse trekvlinder 'Vanessa Atalanta'. Deze vlinder begroet
deze dag speciaal de stad Nijmegen en is tevens te vinden in alle stadsparken en tuinen.
Wanneer u een camera meeneemt kunt u zelf ook een mooi 'Vlinderportret' maken van uw
favoriete Groene plek in het stadspark of een landschap langs de route. U kunt dan meedoen
aan de interactieve installatie 'Vlinderportretten' in Museum De Bastei volgend jaar mei 2021.
Verdere informatie over dit project vindt u in het paviljoen en op de facebook‐pagina van de
werkgroep 'Hortus Civitatis’.

Wanneer en waar: zondag 6 september 2020 van 14:00 tot 15:30 uur in stadspark
Groene perron langs de Oude Groenewoudseweg in Nijmegen.
Toegankelijkheid en veiligheid: Stadspark Groene perron is ook toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Rond het paviljoen nemen we de landelijk geldende coronaregels in acht.
Organisatie: Werkgroep Hortus Civitatis ‐ https://www.facebook.com/wghortuscivitatis/ en
Samenwerkingsverband Vrienden van de groene corridor ‐ https://groenecorridornijmegen.nl/

