PROGRAM
17.00:

Invitation til

Indvielse af
Apotekerengen

•O
 fficiel indvielse v. Miljøudvalgsformand
Birgitte Kragh
•N
 edstøbning af bænk ved søbredden
v. bestyrelsesmedlemmer for
Apotekervænget og Degnevænget
•K
 onkurrence ”Hvad skal søerne hedde?”
v. Birgitte Kragh
17.15-18.30:
•D
 er serveres pølser fra grill samt øl og vand

Kolding Kommune har gennem de seneste par
år forvandlet Apotekerengen til ny natur, ved at
etablere et vådområde med søer.
Senest er der gennemført første version i at
udvikle området rekreativt, så det nu er nemmere
at færdes i området og nyde landskab, fugleliv
og blomster
Det vil vi gerne fejre med en officiel indvielse
torsdag den 14. september kl. 17.00-18.30, hvor
alle interesserede er velkomne.

• ” Dyk ned i søens dyreliv” v. Miljøtekniker
Sten Frandsen. Sten viser, hvad man kan
fange af smådyr og fortæller om livet i søen.
Der vil være muligt for børnene, at låne
fangstnet og kigge nærmere på dyrene i
forstørrelsesglas.
17.30:
•T
 ur i engen, v. Naturvejleder Peer Høgsberg.
Peer fortæller, hvad vi kan finde af dyr og
planter i engen og mon ikke der sniger sig
én røverhistorie eller to ind undervejs?
18.30:
•T
 ak for i dag
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Apotekervænget
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Midter-dige

Kobbelskoven

Kolding Kommune etablerede i 2015/2016
et vådområde i Apotekerengen, der fjerner
næringsstoffer fra dræn og vandløb i området. Det skal gavne miljøtilstanden i Kolding
fjord og Lillebælt. Vådområdet er etableret
med velvilje fra lodsejere og i samarbejde
med Staten.
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SIGNATURFORKLARING
Skov
Åben natur
Søer/åer
3 km vandrerute
Naturstier
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SÅDAN FINDER DU VEJ:
Indvielsen foregår på midterdiget i Apotekerengen.
Der er adgang til midterdiget ad 4 veje:
•F
 or gående via tunnellen under banedæmningen fra Apotekervænget, via Nr. Bjertvej langs
Banedæmningen og via Kobbelskoven
•F
 or bilister via Lyshøj Allé. Offentlig parkering ved
Gl. Strandvej over for roklubben.
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