Landelijke Natuurwerkdag Stadspark Staddijk Nijmegen

Natuurliefhebbers hoeven zich niet te vervelen op 7 november: de negende
editie van de Landelijke Natuurwerkdag. Het IVN Rijk van Nijmegen houdt van
9.30 tot 14 uur een natuurwerkdag in Stadspark Staddijk. Tevens zijn er
excursies van 10.30 tot 11.30 uur en van 12.00 tot 13.00 uur.
Stadspark Staddijk is op de landelijke dag van het
park, 1e Pinksterdag dit jaar, ‘heropend’. Het is in
de jaren zeventig aangelegd als uitloopgebied
voor de wijk Dukenburg en bestaat uit stadspark,
natuurpark en sportvelden. De groene afsluiting
van de stad Nijmegen biedt recreatie, sport
en natuurbeleving. Qua grootte kan het zich
bijna evenaren aan het tachtig hectare tellende
Volkspark De Goffert, de groene long van
Nijmegen.

Het startpunt van deze
‘natuurrijke dag’ is de
parkeerplaats van
hockeyvereniging ZOW aan
de Staddijk in Nijmegen. Van
daaruit wijzen pijlen de weg
het park in.

Make-over
De Landelijke Natuurwerkdag staat jaarlijks in het
teken van een 'make-over' van het Nederlandse
landschap. Je ziet overal in het land ijverige
mensen snoeien, zagen, hooien en knotten. Er
staat onder meer hooi ruimen op het programma.
Dat is van belang om de toestand van de bodem
geschikt te houden voor de bijzondere planten die
er voorkomen zoals orchideeën en vetblad.
Ook zullen kinderen met warme jassen en stevige
laarzen met takken rondslepen en zullen ze hun
papa en mama helpen met het volladen van
kruiwagens. Het werk wordt door het IVN begeleid.
Ouders dienen zelf toezicht op hun kinderen te
houden.
Daarnaast wordt het bestaande bosje wat uitgedund, waardoor het een beter
leefgebied wordt voor de dieren en kunnen belangstellenden helpen met het
verwijderen van ‘houtopschot’ op de natuurvriendelijke oevers.
Verder zijn er excursies, waarbij extra aandacht is voor de bijzondere
paddenstoelen. Ze duren een uur en vinden plaats in kleine groepjes ter afwisseling
van de werkzaamheden. Aan de kinderen wordt ook gedacht. Voor hun wordt er
een aparte kinderexcursie op touw gezet.
Meer informatie: www.ivn.nl/rijkvannijmegen

