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Een verkenning op de fiets van deze duurzame groene stad.
We starten in het historische stadscentrum met zijn speelse Bächle , waar we oudere wilde
speelnatuur terugvinden (heel vaak met water), maar ook ’gerenoveerde’ speelplekken.
Onderweg komen we regelmatig volkstuinen tegen op de meest onwaarschijnlijke plekken.
We volgen de Dreisam tot aan een stuk natuurontwikkelingsgebied waar de rivier uit zijn
bedding is gehaald, waardoor kleine eilandjes en kiezelstrandjes ontstaan…
Vandaar keren we terug naar de binnenstad om samen te eten.
De tweede dag nemen we ruim de tijd om per fiets en te voet de duurzame woonwijk
Vauban te verkennen. Langs (weer) een beekje komen we voorbij een paar kleine
speelplekken en schoolpleinen (waaronder ook de schooltuin van de Waldorfschule St.
Georgen) en belanden zo op de kop van de wijk bij het Weidenpalast (wilgenpaleis) aan de
terminushalte van de tram.
Langs de groene trambedding, de verschillende ‘Grünspangen’ waar particuliere en openbare
groen- en belevingsruimte in elkaar overvloeien.
Dit is een plek met een autoluw verkeersconcept, groene energie voor en door de wijk, met
sociale menging. Praktisch alles wat je wenst aan avontuurlijke, natuurlijke speel-,
ontmoetings- en rustplekken is hier te vinden.
We bezoeken de internationale samentuin en hebben afspraak bij het ‘Kinderabenteuerhof’
aan de overkant van de dorpsbeek. Een naschoolse leer- en speelplek met een avontuurlijk
speelterrein, moestuin, dieren, huttenbouw, houtbewerking, een smidse,…
Tegen de vooravond fietsen we terug de binnenstad in om samen te eten.

Zondag gaan we weer de fiets op en bezoeken de wijk Rieselfeld.
Het is een nieuwere wijk, ontwikkeld rond de eeuwwisseling en afgerond in de laatste jaren.
Veel aandacht voor groen, milieuvriendelijk bouwen, OV, autoluw, energielaag tot –neutraal
en mooi aansluitend op de omringende natuur.
Hier komen we langs parken, plantsoenen met speelaanleidingen, speelnatuur, met voorop de
Drachenspielplatz met een gigantische beklimbare draak, maar ook nog natuurspeelterreinen
van openbare scholen en een kinderdagverblijf. De wijk heeft een heel aparte moderne kerk
op een groot plein, tevens marktplaats.
Aan de noordrand ligt er een natuurgebied met prachtig uitzicht over het vlakke
uiterwaardenlandschap van Freiburg in de richting van de Rijn.
We fietsen terug om tegen de vroege namiddag af te ronden en huiswaarts te vertrekken.
We worden op deze reis vergezeld door Willy Leufgen van Stichting Oase (samen met
Marianne Van Lier de bezielers van Springzaad in Nederland). Hij kent de stad goed en kan
ook tolken voor ons.

Praktische info
- Verblijf:

GreenCity Boardinghouse GmbH Obere Hardtstr. 14-1679114 Freiburg

- kostprijs: 260 euro per persoon op basis van 2-persoonskamer (30 euro toeslag
voor een éénpersoonskamer)
Inbegrepen in de prijs: ontbijt + lunchpakket zat. en zon. , avondmaal vrijdag, fiets voor drie
dagen, gids. Niet inbegrepen in de prijs: avondmaal zaterdag, vervoer.
- vervoer: we organiseren carpool. Wie rijdt ontvangt van de meerijders het carpooltarief.
- inschrijven ENKEL via deze link: https://goo.gl/forms/FKj1XScOI1ejIjC32
Je betaalt na inschrijvingsbevestiging en ontvangst van het factuur. Betaling moet gebeurd
zijn tegen 31 mei!	
  

