Natuurwandeling Bisonbaai – Groenlanden
Lengte van de wandeling: ongeveer 6,5 km.
Startpunt: Toegang tot de Bisonbaai, Erlecomsedam (tegenover restaurant ‘Oortjeshekken’)

Bisonbaai en Groenlanden liggen in de Ooijpolder, oostelijk van Nijmegen. De beschreven wandeling
in dit open ruige gebied begint bij Restaurant Oortjeshekken en is ongeveer 6,5 kilometer lang. De
route gaat grotendeels over ongebaande paden, struinen is hier toegestaan. Konikpaarden en
Gallowayrunderen kunnen er vrij rondlopen.
De Bisonbaai, een grote plas ontstaan door winning van zand en grind, wordt omzoomd door
populieren en grillig gevormde wilgen. Bij hoogwater kan een deel van dit buitendijks gelegen gebied
onder water komen te staan. Op het Waalstrand en de oeverwal die er evenwijdig aanloopt, is het
’s zomers een zee van kleurige bloemen. Men treft er planten aan die bestand zijn tegen wind en
wisselende waterstanden, zoals vijfvingerkruid en stekelnoot, maar ook cipreswolfsmelk, zeepkruid en
geel walstro zijn er te vinden. Bevers hebben een burcht in de buurt van het bruggetje.
De hoger gelegen Groenlanden is een vluchtplaats voor allerlei dieren tijdens hoogwater. Het is een
vrij droog gebied met prachtig struweel van meidoorn en wilde roos. Er is een dassenburcht, en
langs de Defensiedijk, een overblijfsel uit de Koude Oorlog, zijn veel konijnenholen te zien. De
vegetatie verschilt van die bij de Bisonbaai. Hier groeit onder andere muurpeper en kaardenbol.
Restanten van steenovens herinneren aan de baksteenindustrie.
Bisonbaai en Groenlanden zijn heel verschillend van karakter. Beide gebieden zijn bijzonder rijk aan
planten en insecten en vogels. In het voorjaar en ’s zomers zijn diverse vlinders actief, zoals
distelvlinder, atalanta, dagpauwoog en kleine vos. De vogelpopulatie wisselt met de seizoenen.
Kuifeend, meerkoet en fuut zijn bij het water te vinden. In struiken laten blauwborst en nachtegaal
zich horen. Vanaf de uitkijktoren is er rondom een prachtig uitzicht. Ook het ooievaarsnest is vandaar
af goed te bekijken.
Wandelen rond de Bisonbaai en in de Groenlanden, langs oevers en over avontuurlijke struinpaden
geeft een gevoel van ruimte en vrijheid.
De volledige uitgave van deze Natuurwandeling is verkrijgbaar bij:
- VVV Rijk van Nijmegen, Keizer Karelplein 32h (Stadsschouwburg), Nijmegen
- Dekker vd Vegt, boekverkopers, Marikenstraat 29, Nijmegen
- Van Nature, de biologische speciaalzaak, Gerard Noodtstraat 135, Nijmegen
- Van Nature, het duurzame warenhuis, Burchtstraat 126, Nijmegen
- De Bastei, Waalkade 83, Nijmegen
Bestellen kan via: natuurpaden@ivnnijmegen.nl De portokosten zijn extra.
Prijs per boekje: € 3,95

