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Bloemrijk akkerland

Hooilanden en poelen

Op deze akkers groeien verschillende bloeiende planten die van
nature op deze gronden groeien. Deze kleurenpracht is niet alleen
een lust voor het oog, maar ook vele insecten, vlinders en kleine
zoogdieren vertoeven graag tussen deze bloeiers.

Hooilanden zijn weilanden die natter zijn en waar men één tot
twee keer per jaar maait. Samen met de verschillende poelen en
de flauwe oevers van de waterlopen en sloten voelen amfibieën en
insecten zich hier erg op hun gemak.
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Entree met informatiebord ‘Dragonderweg’
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Dragonderweg
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Fietsenstalling
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Spitsbergenweg
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Faunatoren

C

Maanderbroekweg
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Windwatermolen

D

Zuiderkade

Blauwgrasland

Kalkmoeras

5

Faunapassage / amfibiegoot

Deze graslanden kwamen vroeger veel in Nederland voor. Het zijn
weilanden met een voedselarme ondergrond. Hierdoor komen er
bijzondere plantensoorten voor zoals het Pijpenstrootje en Blauwe
Zegge. De naam is afgeleid van de blauwe kleur van de planten.

Kalkmoerassen zijn in Nederland erg zeldzaam en men kan hier
vele bijzondere plantensoorten vinden zoals; kleine zeggen,
biezen, russen en slaapmossen. Deze planten hebben zich net
zoals de planten in het blauwgrasland gespecialiseerd voor
voedselarme, kalkrijke bodems.

6

Slenk

Wandelroute

7

Picknickbank

Beheerpad

De Groene Grens is een gezamenlijk project van gemeenten Veenendaal en Ede. Samen
werken zij aan het realiseren van een natuurlijke buffer tussen Veenendaal-oost en Ede.
Het natuurontwikkelingsgebied wordt begrensd door de Dragonderweg en de Zuiderkade.
Het heeft drie functies: natuurontwikkeling, dagrecreatie en waterberging.
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.
Voor meer informatie: www.groenegrens.info

