Natuurpad Rijkerswoerd

Route beschrijving:

Beschrijving bezienswaardigheden

Steek bij de verkeerslichten over naar het senioren
woongebouw Rikerswoert en loop er onderdoor de Henri
Dunanthof (1) in.

1) Hier staan veel robinia’s. Oudere bomen met
zeer ruwe schors. Deze vlinderbloemige bloeit laat
in het voorjaar en komt daarna in blad. De witte
bloemtrossen zitten vol honing.

Bij het Carl vonOssietzkyplantsoen (2) ga je links of rechts
om de vijver heen en volg je het pad (3) rechtdoor naar
de Mooieweg.

IVN Arnhem

Ga op de Mooieweg links en bij de eerstvolgende hoek
rechts de Erasmussingel op. Volg deze en ga rechts over
de vlonder door het moeras. (4)
Bij einde vlonder linksaf, langs boerderij “De Korenmaat”.
Neem de stenen trap naar boven en ga rechtsaf de
Huissense dijk op (5).
Op de dijk (6) loop je tot de hoge zendmast en gaat daar
rechts naar beneden de wijk Gaardenhage in. Neem het
leemgrindpad naar de John Grosmanstraat.
Loop via deze straat naar de Mooieweg. Ga links op de
Mooieweg en ga na de appartementen- boerderij
rechtsaf het asfaltpad op (8).
Volg dit fietspad tot de brug met de metalen poort (9) en
steek via deze brug het water over.
Linksaf de Simon Vestdijksingel in en volg deze tot waar
hij het voet- en fietspad kruist.
Dan rechtsaf over dit pad (10) tot aan het kleurrijke
transformatorhuisje op de rotonde. Daar linksaf
(Mr.J.M.de Kempenaersingel) en dan de eerste straat
rechts, de Ank van der Moerdreef. Loop om het houten
gebouw heen, langs de meidoornhaag naar de treurwilg
(11).

Start: bushalte Winkelcentrum Rijkerswoerd.
Lengte 4,5 km
Toegankelijkheid: niet voor rolstoelen

Aan het eind van de Ank van der Moerdreef kun je naar
rechts via het voetpad langs het water terug naar het
winkelcentrum en de bushalte.

2) Hier veel zwarte elzen. Ze zijn tweehuizig,
mannelijke katjes en vrouwelijke proppen komen
aan dezelfde boom. Zie zowel de bruine
elzenproppen van vorig jaar als ook de nieuwe
kleine propjes van dit jaar. In het gras om de plas
zie je bijzondere bomen. De valse Christusdoorn,
ook vlinderbloemig, heeft hele grote stekels.
3) De hoge bomen rechts zijn Italiaanse populieren.
In het voorjaar dragen ze rode katjes die stuifmeel
produceren. De weg is dan bezaaid met katjes.
4) Dit moeras zat dicht, maar is onlangs weer open
gegraven. Er groeien de typische moerasplanten als
valeriaan, watermunt en moerasspirea. De munt
kun je vaak al ruiken als je over de vlonder loopt.
Wrijf eens een blaadje fijn!
Bij einde vlonder zie je twee soorten wilgen:
• De schietwilg met smalle puntige bladeren.
Deze wordt veel tot knotwilg omgevormd.
• De boswilg met ovale bladeren.
De wilg is eenhuizig. Een
boom draagt of mannelijke
katjes, die in het voorjaar
stuiven en daarna afvallen
of vrouwelijke die de zaden
vormen. De wilgenschuimcicade, een “spuugbeestje”
dat in een kloddertje spuug op de takken zit, zorgt
soms dat je nattigheid voelt als je onder een wilg

doorloopt. Het schiet zijn uitwerpselen als
druppeltjes weg.

dropt klonten kikkerdril in het water. Mei / juni zijn
er de groene kikkers.

5) Stadsboerderij "De Korenmaat" , sinds 1990
onderdeel van Natuurcentrum Arnhem. Een
typische boerderij van het rivierenland. De grote, in
1996 /1997 gerestaureerde boerenschuur met het
rieten dak dateert van 1830.
6) Links zie je het restant van wat ooit een
Rijnstrang geweest is. Het water in de strang is
schoon, een dam scheidt het van het omringende
vuilere oppervlaktewater. Rechts torenen weer
Italiaanse populieren.
7) Kastanjebomen werden vroeger in het open
landschap geplaatst als bliksemafleiders en omdat
ze door hun geur muggen verdrijven.
8) Het bos waar je door of langs loopt, is het
Zeegbos. Er zijn hier in de ochtend- en
avondschemering soms reeën te zien.
9) “Het Bastion” dat zo mooi boven het water
uittorent, is een prijswinnend ontwerp van het
architectenbureau “Mecanoo”.
10) Langs het pad staan iepen, ofwel olmen.
11) Dit is de tuin van de ecologische
woonvereniging Polderdrift. Huishoudelijk
afvalwater komt hier in een put en vloeit af naar
een rietveld. Het riet zuivert het water en
vervolgens spoelt men er de toiletten mee.
Hemelwater wordt opgevangen voor de
wasmachines. Onder de hoge bult is het pomphuis
en een fietsenstalling annex berging. Het teveel aan
water komt in de vijver. Die zit vanaf april vol
padden, kikkers en salamanders. Padden zetten
slierten dril af aan waterplanten, de bruine kikker

Ze maken veel geluid met hun kwaakblazen.
Hun dril zit dieper onder het wateroppervlak.

Kaartje van de wandeling

De groenstructuur van Rijkerswoerd
Water is de binding tussen Park Immerloo, Holthuizen,
de moerassen aan de Huissensedijk, het Zeegbos en
het gebied Waterrijk ten zuiden van Rijkerswoerd.
Via park Lingezegen en de ecologische zones in de
Schuytgraaf en Huissense- en Drielsedijk is het ook
verbonden met de IJssel- en Rijnuiterwaarden.
Ecologisch waardevol is het moeras aan de
Huissensedijk. De ecologische kwaliteit van het
moeras wordt grotendeels bepaald door voeding met
schoon kwelwater van de stuwwal van de Veluwe.
Het vormt een biotoop voor een aantal bijzondere
planten (water- en moerasplanten) en dieren (vogels,
amfibieën, vissen, insecten). Een
amfibieëngeleidingssysteem met tunnels onder de
Erasmussingel zorgt ervoor dat amfibieën en kleine
zoogdieren veilig kunnen oversteken.
De zuidzone van de Huissensedijk zelf ontleent zijn
ecologische betekenis vooral aan de kleine
natuurelementen, met als belangrijkste het genoemde
moerassige gebiedje aan de Erasmussingel ter hoogte
van de Stadsboerderij. Verder zijn er enkele
verspreide beplantingselementen, onder andere
knotwilgen.
Bewoners van omliggende wijken verbouwen op
kleine schaal biologische groenten in het
Stadslandbouwproject aan de Mooieweg. Een deel
van de opbrengst gaat naar de Voedselbank. De
Biologische Volkstuinvereniging de Tuinmaat maakt
gebruik van kavels die oorspronkelijk bedoeld waren
voor de bouw van villa's in Gaardenhage.
Het Waterrijk ten zuiden van de wijk is deels ingericht
als waterberging. Je kunt er wandelend of fietsend
kijken naar vogels. Dit gebied is onderdeel van Park
Lingezegen.

