
Thema erfgoed, cultuurhistorie en streekgeschiedenis 

 

Thema Toegankelijkheid en recreatie 

Idee Is er een dorpsbewoner/groep 
die zich hiervoor wil inzetten? 

Beter bereikbaar houden van stuk Biezewaard richting Dijk.  

Wandelroute door de uiterwaarden en over de oeverwal. 
Doorsteekjes maken deze nieuwe routes publiceren en 
bekend maken. 

ja 

Wandelpad langs de oude Toren weer openbaar maken. Vanaf 
Hoogewaard. 

 

Struinroute bekend maken, dorpsboomgaard startroute 
maken. 

 

Kiosk toegankelijk maken met een meidoornhaag of houten 
hekwerk met een duidelijke grote poort. 

 

Rondom de toekomstige ontzanding wandelpaden en 
fietspaden aanleggen. Bewaken dat dit ook gebeurd. 

 

Tuin Rondom Overmars beheren door woonzorg groep.  

Kwelpad route heropenen.  

 

Thema Landschap/Buitengebied 

Idee Is er een dorpsbewoner/groep 
die zich hiervoor wil inzetten? 

Snoekegat en Sluisgat (twee poelen) in de uiterwaarden zijn 
dichtgegroeid. Deze week open maken en weer mogelijk 
maken om te bevissen, maar ook om van te leren/excursie 
voor kinderen. 

ja 

Bermbeplanting m.n. fruitbomen langs de openbare weg.  

Veldbloemen/bloemenmengsels in dijktaluds zaaien.  

Knotwilgen in uiterwaarden langs de sloot terug planten.  

Idee Is er een dorpsbewoner/groep 
die zich hiervoor wil inzetten? 

Historische namen op huizen, boerderijen, etc. inventariseren 
en uitzoeken waar de namen vandaag komen. 

 

Herstel en vernieuwing van bomen/beplanting in de openbare 
ruimte die het verleden/de geschiedenis van het gebied nog 
wat meer accentueren. 

ja 

Het zichtbaar maken/duidelijk maken van de grens Rijk van 
Nijmegen/Land van Maas en Waal die in Winssen ligt. 

 

Herstel kerkepaden of op de kaart zetten. 
Herstel oude historische wandel/fietspaden tussen Ewijk en 
Winssen. 

 

Aandacht geven aan Zeeheld van Ghent die in Winssen 
geboren is. 

 

Maken van een Canon van Winssen.  

Oude steenoven in Winssen bekendheid geven.  



Overhoekje in het dorp, aan de bongerd, weer aanplanten.  

Monumentale boerderij op de hoek koningsstraat/Betenlaan. 
Wellicht mogelijkheid voor aanplanten van nieuwe 
hoogstamfruitbomen? 

 

Guerrilla gardening langs pad in de uiterwaarden. Hier een 
bloemenpad van maken door aanplant bollen. 

ja 

Meer bosschages in de uiterwaarden, vrij uitgroeiende hagen 
en wilgen. Her en der een bakenboom aanplanten ook voor 
de schaduw. 

 

Aanplanten streekeigen beplanting op diverse erven ja  

 

Thema Ecologie/biodiversiteit 

Idee Is er een dorpsbewoner/groep 
die zich hiervoor wil inzetten? 

Bijenhotel/insectenhotel, uilenkasten en vogelhuisjes in de 
boomgaard. 

ja 

Plaatsen bloemenbakken in het dorp en bloemen aanplanten 
op open ruimtes.  

 

Haver zaaien langs wandel-fietspaden.  

Moestuin/kruidentuin, zonnebloemveld en naambordjes bij 
de fruitbomen. Dit in samenwerking met Basisschool? 

ja 

Takkenril voor kleine dieren maken in de boomgaard. ja 

Nieuwe haag bij het kerkepad. Bermen beplanten. ja 

 

Thema Educatie/Betrekken Jeugd 

Idee Is er een dorpsbewoner/groep 
die zich hiervoor wil inzetten? 

Opruimen van zwerfafval en bewustwording bijbrengen over 
de afbreektijd. Samen met de kinderen van de basisschool? 
Bijvoorbeeld eens in de twee maanden opruimdag. 

ja  

Educatie-/natuurproject met de basisschool. Uitleg over 
hoogstamfruit. Wat is bestuiving, etc. in de dorpsboomgaard. 

ja 

Veldlessen voor kinderen en volwassenen via dijkmagazijn 
Beuningen. 

Is kant en klaar beschikbaar via 
Dijkmagazijn 

Boomfeestdag en daarbij aanplanten van een haag in de 
dorpsboomgaard. In de 3e week van maart samen met groep 
7/8 basisschool 

ja 

Oogstfeestdag in de dorpsboomgaard. ja 

 


