IVN laat pracht van Ooijpolder zien
Op een steenworp afstand van de binnenstad van Nijmegen ligt de Ooijpolder.
IVN Rijk van Nijmegen verzorgt 25 april van 14 tot 16 uur een excursie rond de
Oude Waal in de Ooijpolder. Startpunt: Hollandsch-Duitsch gemaal, hoek
Ubbergseweg en Ooysedijk te Nijmegen.
Eind april staat voor voorjaarspracht: de geur
en kleur van de bloeiende meidoorn, fluitende
vogels die teruggekeerd zijn uit hun overwintergebied, de grazende Gallowayrunderen
en Konikspaarden. Op de achtergrond doemt
de Waalbrug op, met daarachter de binnenstad
van Nijmegen. Tijdens de excursie vernemen
de deelnemers hoe het gebied is ontstaan en
wat er zich in de geschiedenis heeft
afgespeeld. Ze komen langs de aan de stad
Nijmegen grenzende Stadswaard, op het
terrein van de inmiddels afgebroken steenfabriek de Vlietberg. Verder doen ze de Ooijsedijk aan, met uitzicht over de Oude Waal aan de ene kant en het polderland van de
Circul van de Ooij aan de andere zijde. Het gebied herbergt restanten van de
IJsellinie. Tijdens de Koude Oorlog werd deze gebouwd om een deel van Nederland
onder water te laten lopen bij een Russische invasie. Ook de Ooijpolder was onderdeel
hiervan.
Verder ligt er de uitgestrekte Bisonbaai –ofwel
Bizonbaai- , vernoemd naar de baggermachine’
De Bison’, die hier in de jaren vijftig ten
behoeve van de ophoging van de GroenlandenNoord zand heeft uitgegraven. Ook een stukje
toekomst komt aan bod tijdens deze tocht. Het
gebied rond de Oude Waal wordt de komende
jaren door Staatsbosbeheer verder ontwikkeld.
Er komt een nevengeul van de Waal in de
Stadswaard en een hoogwatervluchtplaats voor
de Galloways en Koniks op de Vlietberg.
In deze tijd van het jaar kan de waterstand van de Waal hoog zijn. In het meest
ongunstige geval is een rondje rondom de Oude Waal niet mogelijk. In dat geval trekt
de groep binnendijks de Groenlanden in om vanaf de dijk allerlei natuurverschijnselen
te bekijken.
Meer info: www.ivn.nl/rijkvannijmegen

