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Wanneer: Zaterdag 9 juli 2016
Waar/hoe laat: Start10:00 uur
bij Restaurant Rijnzicht (Sterreschans 15, 6686 MS Doornenburg). Om 17:30 uur zijn we
hier weer terug. Parkeren op de
parkeerplaats tegenover Pannerdenseweg 4, Doornenburg.
Buslijn 33 (Arnhem-Nijmegen)
stopt in Doornenburg op de hoek
Duisterestraat/Pannerdenseweg.
Via de Pannerdenseweg is het ongeveer 2 km lopen naar Rijnzicht.

Zaterdag 9 juli 2016
KLOMPENWAARD EN MILLNGERWAARD

Dagtocht Gelderse Poort
Vind jij het leuk om rond te dwalen door de nieuwe wildernis langs onze grote rivieren? Dan nodig ik je uit om
deel te nemen aan deze ontdekkingstocht naar het hart van
de Gelderse Poort. Tijdens deze wandelexcursie bezoeken
we de mooiste plekken en staan we regelmatig stil bij de
dingen die op ons pad komen. De ervaring leert dat er
altijd wel wat te beleven valt. De startplaats (met koffie of
thee) en een uitgebreide lunch tussen de middag zijn eigenlijk de enige dingen die van tevoren vaststaan Voor de
rest wordt het één grote ontdekkingstocht. Heb je belangstelling, meldt je dan aan. Iedereen is welkom!
’s- Morgens komen we om 10:00
uur samen bij Restaurant Rijnzicht (Sterreschans 15, 6686 MS
Doornenburg). Na een kopje
koffie trekken we de wandelschoenen aan om de Klompenwaard te gaan verkennen. Deze
uiterwaard vormt het splitsingspunt van Rijn en Waal. Sinds
1998 wordt dit gebied bewoond
door zelfredzame grote grazers.
Als onderdeel van een natuurontwikkelingsproject is hier een
van de eerste nevengeulen van
Nederland aangelegd.
Rond 12:30 uur verwacht ik
samen met jullie aan boord te
gaan van het fietsveer “de Halve
Maan” om de Waal over te
steken richting Millingerwaard.

Om 13:00 uur wordt namelijk de
lunch geserveerd in de Millinger Theetuin; een alleraardigste
culturele oase te midden van
de wildernis. Nadat iedereen is
bijgekomen van de lunch zullen
we onze voettocht vervolgen
door de Millingerwaard. Begin

Juli verwacht ik de stroomdalplanten op het Millingerduin in
bloei te zullen aantreffen. Maar
we hebben niet veel tijd om daar
bij stil te staan want er staat ons
nog veel meer te wachten in een
van de oudste natuurontwikkelingsgebieden van Nederland.
Recentelijk zijn hier namelijk
veel werkzaamheden uitgevoerd
in het kader van “Ruimte voor
de Rivier”. Daarnaast gaan we
een kijkje nemen bij beverburchten, de Konik-paarden en andere
natuurpracht. Als de middag volgens plan verloopt dan nemen
we om 17:00 uur de veerpont
terug en eindigt de excursie met
een drankje op het terras van
Rijnzicht. Eventueel diner na
afloop is naar keuze.

Aantal deelnemers: 5 - 12
(Opgeven vóór 20 maart; indien
de dagtocht doorgaat tot 4 juli).
Prijs: € 49,50 per persoon (inclusief koffie, thee, veerpont, lunch
en drankje na afloop). Eventueel
diner na afloop is niet inbegrepen.
Aanmelden via:
Email: Fokko@wildernisfoto.nl
Telefoon: 026-785 1080
Fokko Erhart is een enthousiast natuurfotograaf. Naast zijn werk als
natuurbeheerder, vind hij het leuk om zijn passie voor de natuur te delen
via foto’s, verhalen, lezingen, dagtochten en natuurreizen. Voor meer
informatie zie ook: www.wildernisfoto.nl/reizen/dagtochten
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Dagtocht Gelderse Poort

Wanneer: Zaterdag 28 mei 2016

STADSWAARD - GROENLANDEN

Waar/hoe laat: Start 10:00 uur
bij restaurant Dock 17 (Waalkade
17, 6511 XP Nijmegen) om 17:30
uur zijn we daar weer terug.
Parkeergarage P6 (Eiermarkt 20,
6511 TP Nijmegen) is 5 minuten
lopen vanaf de Waalkade. Een
dagkaart kost € 11,- .
Openbaar vervoer: Vanaf station
Nijmegen buslijn 2 (richting
Maartenskliniek). Uitstappen
halte ‘Waalkade’.

Zaterdag 28 mei 2016

Fokko Erhart / wildernisfoto.nl

Vind jij het leuk om rond te dwalen door de nieuwe wildernis van onze grote rivieren? Dan nodig ik je uit om mee te
gaan struinen in de westelijke Ooijpolder. We bezoeken de
mooiste plekken en regelmatig staan we stil bij de dingen
die op ons pad komen. De ervaring leert dat er altijd wel
wat te beleven valt. De startplaats (met koffie of thee) en
een uitgebreide lunch tussen de middag zijn eigenlijk de
enige dingen die van tevoren vaststaan. Voor de rest wordt
het één grote ontdekkingstocht. Heb je belangstelling, meldt
je dan aan. Iedereen is welkom!
Om 10:00 uur komen we samen
bij restaurant Dock 17 (Waalkade
17, 6511 XP Nijmegen). Na een
kopje koffie of thee trekken
we de wandelschoenen aan en
steken de Ooypoort over. Deze
wandelbrug verbindt de stad
Nijmegen met de natuur van de
Stadswaard. Die uiterwaard werd
in 2005 aan de landbouw onttrokken en bestond aanvankelijk
uit losse stukken. In de loop der
jaren werden de verschillende
delen samengevoegd. Daarbij
zijn op twee plekken wildroosters in de dijk gelegd; een voor
Nederland bijzonder fenomeen. De grazers kunnen daar

namelijk op eigen gelegenheid
de dijk over steken. Wij volgen
de route van de grazers de
Groenlanden in. Dit is het deel
dat het langst begraasd wordt
(start in 1997). Het gevolg is dat
het landschap hier bestaat uit

een voor begrazing kenmerkend
mozaïek van bosjes, struwelen,
grazige stukken en plassen.
Om 13:00 uur wordt de lunch
geserveerd bij Oortjeshekken,
bestaande uit een huisgemaakte
soep en biologische broodjes.
Na de lunch duiken we de
Bisonbaai in, een grindgat, vernoemd naar de zandzuiger “de
Bison”. Daarna volgt onze route
de rivier stroomafwaarts. Via
wederom een stukje Groenlanden loopt het laatste deel van de
route langs de Oude Waal. Een
moerasgebied dat rijk is aan vogels. Rond 17:30 uur wacht ons
ter afsluiting een drankje op de
Waalkade. Een eventueel diner
na afloop is naar keuze.

Aantal deelnemers: 5 - 12.
(Opgeven vóór 20 maart; indien
de dagtocht doorgaat tot 23 mei).
Prijs: € 45,50 (inclusief koffie,
thee, lunch en drankje na afloop).
Een eventueel diner na afloop is
niet bij de prijs inbegrepen.
Aanmelden via
Email: Fokko@wildernisfoto.nl
Telefoon: 026-785 1080
Fokko Erhart is een enthousiast natuurfotograaf. Naast zijn werk als
natuurbeheerder, vind hij het leuk om zijn passie voor de natuur te delen
via foto’s, verhalen, lezingen, dagtochten en natuurreizen. Voor meer
informatie zie ook: www.wildernisfoto.nl/reizen/dagtochten
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