Verslag IVN Praktisch Natuurbeheer - 7 november 2015
oftewel: de 15e Landelijke Natuurwerkdag

Dit jaar vindt onze Landelijke Natuurwerkdag niet plaats in een Nijmeegs stadspark, maar in de
Spoorkuil van het vroegere spoor Nijmegen - Kleef. Ook nieuw: deze werkdag is een gezamenlijke
productie van Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) en Praktisch Natuurbeheer IVN Nijmegen.
Verzamelpunt is het bruggetje halverwege de kloof van het opgeheven spoorlijntje, waar door de
gemeente Groesbeek Het Fietspad is aangelegd waar zo veel commotie over is ontstaan.

Eind 2014 is er een betonnen fietspad door de Spoorkuil aangelegd. Het leefgebied
van de beschermde zandhagedis en hazelworm wordt hierdoor aangetast en de
gemeente Groesbeek heeft daarmee de Flora- en Faunawet overtreden. Afgelopen
voorjaar moest op gezag van het ministerie van Economische Zaken het fietspad
afgesloten worden. Dit is pas in augustus gebeurd en ondertussen zouden er tientallen
hagedissen doodgereden zijn. Ondanks de afsluiting werd er toch nog gebruik gemaakt
van het fietspad - het is op zich ook een mooi fietspad… Sinds oktober is het fietspad
weer opengesteld omdat dan de winterslaap periode van de reptielen is aangebroken.
Zoals het er nu naar uitziet komt er mogelijk geld voor aanpassingen van het fietspad
en dan vooral in de buurt van heiderijke stukken op de zuidkant van de noordhelling.

Bij de start van de ochtend is er een inleidend praatje van Henk namens LBG, Cyriel van IVN en
een RAVON-er. Het terrein van de Spoorkuil is eigendom van ProRail, maar aan onderhoud wordt
weinig gedaan. Dat biedt ons de kans de handen uit de mouwen te steken!

De noordhelling van de kloof is gericht op het zuiden en bij zonneschijn een fijne plek voor
zandhagedis, gladde slang en hazelworm. En ook voor de zadelsprinkhanen van de nabijgelegen
Halve Maan zou deze helling een mooie verblijfplaats kunnen worden. Aan ons de taak om
boompjes en struiken (het bekende rijtje: Amerikaanse vogelkers & eik, berk, maar ook kastanje,
Acacia en grove den) zo laag mogelijk af te zagen / knippen. Zo wordt de dreigende overwoekering
tegengegaan; krijgt heide de kans zich verder te ontwikkelen en blijven de zanderige plekken
open. Niet alles hoeft verwijderd te worden: inlandse (zomer) eik en brem niet. Voor de zekerheid
is het groen dat mag blijven leven gemarkeerd met linten.
De natuur is mooi en prachtig, maar toch wordt er ook nog gewezen op het gevaar van teken. Het
is een mooie herfstdag met een temperatuur van ruim 15 graden (!) en pas als het kouder is dan 6
graden, wijkt het tekengevaar.

Er zijn bijna 100 vrijwilligers (waaronder 25 kinderen)
aanwezig en onder de hoede van een werkbegeleider wordt
er in groepen van zo’n 10 personen gewerkt. Veel kinderen
horen bij de zaterdagse natuurclub Aardhommels, -mannen
en -sterren en die gaan onder de hoede van eigen
begeleiders aan de slag. Andere kinderen kunnen zich
hierbij aansluiten. Later deze ochtend komen er ook nog 10
Bever scouts van Staddijk langs om mee te werken.
Voor de kinderen is het om half 11 pauze. Op gastoestellen
is chocolademelk opgewarmd en er is ook limonade. En
pepernoten en ontbijtkoek en Bastogne koeken. En er
werden zelfs 4 gebaksdozen (van de gemeente
Groesbeek?) met appeltaart en roomsoezen gebracht.
Om 11 uur is het
koffiepauze voor de
volwassenen en dan valt
er opeens een spatje
regen, dus toch fijn dat de
tentluifels zijn opgezet.
Na de pauze is er voor een aantal geïnteresseerden een
excursie die grotendeels over het voormalig landgoed
Hoenderberg gaat. De overige vrijwilligers gaan door met het
verwijderen van de begroeiing op de helling.
Omroep Groesbeek komt ook nog langs voor een impressie van
de Natuurwerkdag.
Na het middaguur lopen de meeste kinderen onder begeleiding
van enkele volwassenen richting Biesseltsebaan, schaapherder
Wouter tegemoet. Hij heeft een kudde van zo’n 200 schapen en
3 rammen en die worden allemaal onder controle gehouden
door 2 honden. Aan de achterkant van de schapen valt te zien
dat ram Geel zowat meer schapen heeft gestempeld dan ram
Groen en ram Rood bij elkaar.
Terwijl de kinderen met de schaapskudde terug richting brug lopen, wordt er door noeste werkers
nog zoveel mogelijk verwijderd tot aan de Biesseltse baan. Bij terugkeer naar de brug worden nog
wat lintjes van gespaarde begroeiing verwijderd, wat zwerfvuil opgeruimd en een enkel losliggende
zaag of kniptang opgeraapt. Bij de tentluifels is groente-, tomaten- en pastinaaksoep opgewarmd
en er zijn zelfs soepkommen en lepels aanwezig. De catering op deze natuurwerkochtend is prima
verzorgd! Tevreden wordt er op de ochtend teruggekeken. De sfeer en samenwerking waren goed,
erg leuk dat de schaapskudde langs kwam en last but not least: àl het gereedschap is keurig retour
gekomen.

