מקום

| פארק נחל הדר ,הוד השרון

צילום

| ארז לוטן

סיפורו של פארק נחל הדר מתחיל עם מימושה של התכנית הלאומית "גאולת הירקון" לשיקומו של נחל הירקון וסביבתו .מתוך משוואה של מילים קשות
ומחוספסות כמו זיהום הירקון ,מי שפכים ,מי קולחים והתרחבות עירונית על חשבון שטחים פתוחים ,צומח פארק הוד השרון ,העתיד לתפקד כפארק עירוני
לתושבים ,כחיבור בין אזור תעשייה לפארק אקולוגי ,כיובל שיטפוני המנקז כמעט עיר שלמה לנחל הירקון ,כבית גידול טבעי לצמחים ובעלי חיים וגם כגוף
מים ,המקבל את מי הביוב המטופלים של מכון טיהור הוד השרון  -כפר סבא ,ויודע לעשות איתם קסמים.
הקמת הפארק נמשכת כבר מעל ל 5-שנים ,בטפטוף איטי ,מתוך אילוצים כספיים ,עובדה המאפשרת מעקב צמוד אחר מגוון תהליכים המתרחשים בסביבה
החדשה שנוצרה  -לאורך העונות והשנים .מעל לפני השטח מתקיימת מערכת אקולוגית רגועה של נוף טבעי ,שלכאורה היה כאן מאז ומעולם ,אך אם נגרד
קצת  -נגלה את המחשבה וההנדסה שמאחורי הקלעים .והמים  -מי נגר ,מי ביוב ,מי קולחים ,מים מטוהרים  .....המים זורמים.
*סיור בפארק נחל הדר בהנחיית מתכנני הפארק ,אדר' נוף טל לוטן ואדר׳ ארז לוטן יתקיים כחלק מסיורי הבוקר ביום שישי3.11.17 ,
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המודעות הן על אחריות המפרסמים בלבד.
המאמרים בעיתון זה הם על אחריות כותביהם בלבד ומביעים את
דעתם ולא את השקפת המערכת .המערכת אינה אחראית להם.
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