Natuurwandelingen Dekkerswald en Kraaiendal
Startpunt Dekkerswald: Biesseltsebaan (zijweg van de Sionsweg in Nijmegen)
Lengte van de wandeling: ± 6,5 km
Startpunt Kraaiendal: parkeerplaats tussen zweefvliegveld en spoorbaan
(nabij Groesbeekseweg 55 a in Malden)
Lengte van de wandeling: ± 6,5 km
Tussen Nijmegen en
Groesbeek (gemeente Berg
en Dal) ligt een
aaneengesloten bosgebied
met verschillende soorten
naald- en loofbomen. De
grond is arm en bestaat
voornamelijk uit zand. Het
gebied van Dekkerswald
heeft een geheel eigen
sfeer doordat het lange tijd
particulier bezit was van
het Tuberculosecentrum
waar de longpatiënten in
gezonde boslucht konden
herstellen.
Erosie vormde dalen en
zijdalen en heeft van dit
bosgebied een boeiend landschap gemaakt. Het Kraaiendal is een van de mooiste dalen in het
stuwwalgebied rondom Nijmegen en een fraai voorbeeld van een droogdal.
Het natuurgebied was ooit een deel van een uitgestrekt bosgebied tussen Nijmegen en Xanten. Het
was het heilige woud van de Germanen en ook de Romeinen hebben hier hun sporen achtergelaten.
In de Middeleeuwen ging het bos langzaam verloren en werd het vooral heidevlakte. Pas in het begin
van de negentiende eeuw werden er opnieuw bomen geplant, voornamelijk grove den waarvan het
hout bestemd was voor de mijnbouw in Limburg.
De wandelingen voeren door een afwisselend en heuvelachtig landschap met beboste paden en af en
toe een doorkijkje. In de herfst kleurt het gebied in verschillende tinten groen, geel en rood. Vooral in
het Kraaiendal is dan een rijke schakering aan paddenstoelen te bewonderen.
Ook het oor komt niets te kort: luister naar het geluid van bijvoorbeeld de bonte specht en de
verschillende soorten mezen.
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 boekje: € 4,95

