
                     (de lommerd) 
Biomarkt De Lommerd 

Sinds 2011 is het wijkcentrum De Lommerd in verband met dreigende sluiting overgenomen door 

bewoners van het Spijkerkwartier. Hiervoor is de Stichting Programma en Beheer De Nieuwe 

Lommerd opgericht. De stichting stelt zich als doel de centrale ontmoetingsplek van de wijk 

Spijkerkwartier te zijn. Enerzijds om bewoners uit de wijk en van daarbuiten in de gelegenheid te 

stellen elkaar te ontmoeten, anderzijds om de uitwisseling van creatief, sociaal en economisch 

kapitaalmogelijk te maken. De Lommerd wil bijdragen aan het versterken van de wijkcohesie en –

economie. Stichting Programma & Beheer De Nieuwe Lommerd is verantwoordelijk voor het beheer 

van de accommodatie en een aanbod van sociaal-culturele activiteiten i.s.m. de buurtbewoners, 

buurtbedrijven en huurders. 

De Lommerd heeft als uitgangspunt biologische producten te gebruiken. Zij probeert hiervoor zoveel 

mogelijk de leveranciers uit de wijk of directe regio hierbij te betrekken. Binnen het 

Spijkerkwartier/Spoorhoek/Boulevardkwartier zijn mensen die voorkeur hebben voor kwalitatief 

goede producten die op een eerlijke en verantwoorde wijze zijn geproduceerd. 

De Lommerd wil in het kader van de wijkeconomie de klant en leverancier bij elkaar brengen. 

Hiervoor heeft zij in gedachte om 4 maal per jaar een biologische binnenmarkt te houden, waarbij 

naast het aanbieden van de producten het ook mogelijk is om deze te nuttigen bij de huiscateraar de 

Roaming chefs, die De Lommerd als thuisbasis hebben. De markten maken het mogelijk om reclame 

te maken voor en door de bedrijven de potentiële klant bekend te laten worden met biologische 

producten en de mogelijkheid te bieden om tussen de markten door vanuit de eigen bedrijfslocatie 

verder te bedienen. 

De Lommerd heeft binnen twee pleinen van elk ongeveer 100 m2, oftewel weersonafhankelijk. 
Binnen kunnen kramen uit eigen beheer worden geplaatst. Buiten is beperkt ruimte voor 4 kramen. 
 
Voor 2012 worden op zondag 21 oktober en zondag 16 december van 12.00 tot 16.00 uur de markt 

te houden.   

De volgende bedrijven hebben zich aangemeld voor 21 oktober: 
 De Zuivelboerderij IJsseloord, de Streekbakker, Imkerij Bloem, Bio & Fair Drinks, antipasta.nl, Frutti 
Confetti, Gerichhausen Tomaten, Bron van Smaak, Pien’s Chocolate, Roaming Chefs en de 
Rookmasters. 
 
Organisatie: Stichting Programma en Beheer De Nieuwe Lommerd,  
contactpersoon Willem van Gent +31644379975 info@Lommerd.nl 
Spijkerstraat 185 A 6828DC Arnhem 
 
Willem van Gent 
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