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4 Locaties in uw favorieten 

Independence Park 

"Een Park met Geschiedenis"

Dit park in het hart van de Elizabeth wijk is niet alleen het oudste park van

de stad, het doet ook dienst als een plek voor allerlei vormen van

recreatie. Voor de atleten heeft het Independence park een basketbalveld,

twee tennisbanen, een volleybal veld en drie wandeltochten. Families

maken veel gebruik van de beschutte picknick plaatsen en de speeltuin.

Voor een romantische wandeling ga je naar de rozentuin of naar het

gebied rond het zwembad. Er zijn een aantal plekken die afgehuurd

kunnen worden voor prive evenementen. Kijk naar de website voor

informatie over reserveringen.

 +1 704 336 2884  charmeck.org/mecklenburg/county/

ParkandRec/Parks/ParksByRegion/C

entralRegion/Pages/IndependenceP

ark.aspx

 300 Hawthorne Lane, Charlotte NC
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Freedom Park 

"Lush, Green Haven"

This 98-acre (40 hectare) public park is a slice of nature at its best, right in

the middle of the city. Complete with four baseball diamonds, two batting

cages, a dozen tennis courts, four soccer fields, a basketball court, a pair

of volleyball courts, a pair of playgrounds, a seven-acre (two hectare) lake,

an amphitheater, a number of sheltered picnic areas, and miles of trails

and paths, Freedom Park has something for everyone. There's even a

concession stand for joggers in need of water or sun bathers in need of

ice cream. Many of the picnic shelters are reservable, as are the Freedom

Park Bandshell and the Mahlon Adams Pavilion, a banquet hall that seats

70 people.

 +1 704 432 4280  charmeck.org/mecklenburg/county/

ParkandRec/Parks/ParksByRegion/C

entralRegion/Pages/Freedom.aspx

 1900 East Boulevard, Charlotte NC
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Wing Haven Gardens & Bird

Sanctuary 

"Gelegen in een Historische Wijk"

Wing Haven Gardens and Bird Sanctuary werd ontworpen en gecreëerd

door Elizabeth en Edwin Clarkson in 1927 en beslaat een flink gedeelte

van de Myers Park wijk in Charlotte. Het terrein bestaat uit het originele

huis, gebouwd door het echtpaar, en de enorme tuinen waar nu een

heleboel soorten bloemen, bomen en vogels leven. Er zijn een heleboel

kronkelige wandelpaden om te ontdekken. Het Clarkson house is ook

zeker een bezoekje waard, want het is helemaal in de originele stijl

gerestaureerd. Ga zeker eens naar de website voor alle informatie over

deze plek, en voor grappige tips zoals het recept voor pindakaas cakejes.

Er zijn rondleidingen met gids beschikbaar voor groepen op sommige

weekdagen. Er kan telefonisch gereserveerd worden.

 +1 704 331 0664  www.winghavengardens.c

om

 winghavengardens@caroli

na.rr.com

 248 Ridgewood Avenue,

Charlotte NC
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https://www.flickr.com/photos/bz3rk/2857683718/
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McDowell Nature Center and

Preserve 

"Preserve the Reserve"

Along the banks of Lake Wylie, McDowell Nature Center and Preserve is

an almost undeveloped forest area and one of Charlotte's main

attractions. The center aims to educate people about the need to

conserve the ecology and environment. The place is home to over 100

species of birds and 21 species of mammals and amphibians. Rare

species, such as the Seminole bat and the Loggerhead Shrike, are also

spotted here. Those interested in kayaking, canoeing, nature walking, and

fishing can get in touch with the center for information.

 +1 704 588 5224  rhonda.anderson@mecklenburgcoun

tync.gov

 15222 York Road, Charlotte NC
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