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Wijk De Essenpas bouwt eigen park! 

In de nieuwbouwwijk De Essenpas wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie van een parkje 

middenin de wijk. Deze locatie, naast het opvallende gebouw  De Hofstede, was vanaf het begin 

bestemd voor groen en spelen. Jarenlang bleef het terrein braak liggen en uiteindelijk hebben 

bewoners en wijkplatform het initiatief genomen om hier zelf een park te ontwikkelen. Er ontstond een 

nieuwe vorm van samenwerking tussen gemeente en wijkplatform waarbij het wijkplatform en de 

bewoners van de wijk een veel grotere rol kregen dan bij dit soort projecten tot nu toe gebruikelijk was. 

Ondanks de moeilijke financiële tijden lukte het om een belangrijk deel van de noodzakelijke middelen 

bijeen te krijgen. Daarnaast zijn partners gevonden voor de aanleg, het gebruik, maar ook voor het 

toekomstig onderhoud van het park. Zo zal de Joannes Praktijkschool uit Bemmel op structurele basis 

met leerlingen het onderhoud ter hand nemen. De Stichting Driestroom gaat een deel van het terrein 

gebruiken als Pluktuin voor hun cliënten en bewoners van de wijk gaan de kruidentuin onderhouden.  

25 maart 2013: eerste fase officieel afgerond! 

In februari van dit jaar is een aannemer gestart met de grondwerken en de aanleg van een paden 

structuur in het park. Met de uitgegraven grond is een deel van een vlakbij gelegen wadi enigszins 

opgehoogd, zodat daar een goed speel/trapveld kan worden aangelegd. De vorst en regen hebben de 

werkzaamheden wel wat gehinderd, maar op maandag 25 maart a.s. zal de eerste fase van het 

Hofstedepark officieel worden afgerond. Dat zal op praktische wijze worden ingevuld door het planten 

van een aantal knotwilgen door leerlingen van de Joannesschool samen met cliënten van Driestroom 

Dagbesteding en  een afvaardiging van het college van B&W. Ook zal een bruggetje worden geopend als 

nieuwe toegang tot het park.  

Uiteraard zijn de bewoners van de Essenpas maar ook andere belangstellenden van harte welkom om 

deze officiële handeling bij te wonen. Het “feestprogramma” start om 13:30 en duurt tot ca. 14:30. 

Locatie:  gebouw De Hofstede,  Hoefslag 28, Bemmel  

Meer informatie op de website www.wijkplatformbemmeloost.nl  
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