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SLANGENBROEIHOOP 

Het wordt weer tijd de ringslangbroei-

hoop te verversen. Dit jaar gaan wij dat 

doen op zaterdagmorgen 18 april . 

Vanaf 09.00 uur worden de resten van 

de oude broeihoop afgegraven en we 

kijken daarbij of we lege eikapsels van 

ringslangen kunnen vinden. Als we die 

vinden weten we dat er vorig jaar eie-

ren in onze broeihoop gelegd zijn en 

dat er jonge ringslangen geboren zijn.  

Daarna bouwen we de broeihoop weer 

op met takken, paardenmest en blad. 

Daarbij zijn veel handen nodig!  Wil je 

komen helpen meldt je dan aan bij hed-

zerff@gmail.com en je krijgt de plan-

ning voor die dag. 

VOGELEXCURSIE 

In het Park Voorveldse Polder 

het voorjaar weer begonnen. De 

in vorige jaren geplante stinzen-

planten bloeien uitbundig en ‘s 

ochtends vroeg beginnen de 

vogels al weer te zingen.  

De Stichting Voorveldse Polder 

nodigt u ook dit voorjaar uit  

voor een vroege vogelexcursie. 

Onder begeleiding van Kees 

Janse hopen we veel verschillen-

de vogels te bekijken en te be-

luisteren. 

Datum: zaterdag 11 april 

Tijd: 06.30 uur 

Start: Tunneltje Ariënslaan 

Duur: ongeveer 1½ uur 

Probeer een verrekijker mee te 

nemen. 

In dit nummer 

Vogelexcursie 

Slangenbroei-

hoop 

Autoverkeer in 

het park 

Groen moet je 

doen 

Bijzondere po-

pulier 

Bijenhotels 

Stichting Voor-

veldse Polder 

Nieuwsbrief 

Met deze nieuwsbrief van de Stichting Voorveldse Polder informeren wij u 

over de ontwikkelingen in dit park in uw eigen buurt en nodigen wij u van 

harte uit bij onze activiteiten.  

De slangenbroeihoop van 2014 

mailto:hedzerff@gmail.com
mailto:hedzerff@gmail.com
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AUTOVERKEER IN HET PARK 

Auto’s zijn te gast. 

Zo staat het in de gemeentelijke visie op 

het park Voorveldse Polder die enkele 

jaren geleden werd vastgesteld. Sindsdien 

is het nodige gebeurd om het park autoluw 

te maken. Het gratis langparkeren door 

omwonenden is vrijwel onmogelijk gewor-

den. Beetje jammer misschien voor deze 

parkeerders, maar ook voor hen is het 

park er op vooruitgegaan. De lelijke stoet 

geparkeerd blik op de Ariënslaan heeft 

plaatsgemaakt voor beplanting. Voetballers, 

tennissers en andere gebruikers van recre-

atieve voorzieningen parkeren op eigen 

terrein. 

De  beste manier om het park te bereiken 

is per fiets of met de benenwagen. Wie 

toch met de auto wil komen, vindt nieuwe 

parkeergelegenheid bij het nieuwe Star 

Lodgehotel aan de Biltse Straatweg. Hier 

kunnen bezoekers van het park drie uur 

vrij parkeren. 

Erg uitnodigend is de entree van het park 

hier nog niet. Wel slagbomen en geen in-

formatie. Er komt binnenkort een vitrine-

kast met info over het park. 

Voor invaliden zijn er twee parkeerplaat-

sen bij de ingang van de tennisvereniging 

Iduna. 

Het doorgaande verkeer op de Ariënslaan 

gebruikt een onnodige verbinding tussen 

de Zeeheldenbuurt en de Biltse Rading. 

Daar is voorlopig niet meer aan te doen 

dan u te vragen: rijdt een klein stukje om – 

daar heeft iedereen plezier van. 

WAT SPEELT ER IN HET PARK ? 

GROEN MOET JE DOEN 

Op alle mogelijke plaatsen in de stad telen 

bewoners bloemen, planten en groente. Het 

zelf beheren van stedelijke groenvoorzienin-

gen wordt snel populairder.  

In het Park Voorveldse Polder sluiten we 

aan bij die trend. Nu verzamelen we elke 

eerste zaterdag van de maand zwerfvuil 

(helaas elke keer tientallen kilo’s), planten 

bollen en doen onderhoud aan het groen. 

Zondag 14 juni is in Utrecht de jaarlijkse 

GroenmoetjeDoen-dag. (zie: gmjd.nl) 

Ook in Park Voorveldse Polder zijn er dan 

zelfbeheeractiviteiten. De schoonmaakactie 

van juni is op deze dag om 10.00 uur en ‘s 

middags wordt om 14.00 uur een natuur-

wandeling georganiseerd. 

Schoonmaakactie in het park  

De vrijwilligers van de Stichting Voorveldse 

Polder nodigen u uit mee te doen aan deze 

nuttige en gezellige activiteit op de eerste 

zaterdag van de maanden april, mei en juli. 

Verzamelen om 10.00 uur bij het tunneltje 

aan de Ariënslaan. Voor handschoenen en 

gereedschap wordt gezorgd. 

http://gmjd.nl
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NATUURBEHEER 

BIJZONDERE POPULIER 

Op 18 maart 2015 

werd op het wilgen-

veld in het Park 

Voorveldse Polder 

een boom geplant. 

Een Wilson populier 

(Populus wilsonii). 

Een boom met een 

verhaal.  

Het is een bijzonde-

re parkboom die in 

Nederland zeer wei-

nig voorkomt.    

Deze boom stamt oorspronkelijk af van een 

boom die in 1840 geplant werd als onderdeel 

van de beplanting van de bolwerken (Lucas- 

en Servaas-) rond de binnenstad. Langs de 

singels werd een rijke variatie aan boomsoor-

ten geplant. De Wilson populier was er daar 

één van. 

De jonge boom op het wilgenveld. is gestekt 

van de Wilsonpopulieren die tot 12 jaar gele-

den in het Zocherpark bij de Van Asch van 

Wijcksbrug stonden. 

De stek die nu midden op het Wilgenveld 

staat werd twaalf jaar lang opgekweekt bij een 

kwekerij in Opheusden. Zij begint haar leven 

in de Voorveldsepolder nu zij zo’n meter of 

vier á vijf hoog is. Het Wilgenveld is een goe-

de plek omdat zij veel ruimte nodig heeft. 

Wim Horst en Ries van Os van de gemeente 

en een paar mensen van de Stichting Voor-

veldse Polder waren getuigen van de aan-

komst van de bijzondere nieuwkomer in het 

park. 

BIJENHOTELS BOUWEN 

Over het wel en wee van de wilde bijen zijn 

veel verhalen in omloop. Het is alom be-

kend dat het nog steeds niet zo goed gaat 

met de wilde bijen in Nederland.  

Als Stichting Voorveldse Polder willen we 

natuurlijk ook meewerken aan de verbete-

ring van de bijenpopulatie. Nu zal het bou-

wen van een bijenhotel in het Park  Voor-

veldse Polder misschien een druppel op de 

gloeiende plaat zijn maar alle bijtjes 

(beetjes) helpen. 

In de pas nieuw aangelegde Noordzoom 

van het park zijn inmiddels, op de plek van 

de voormalige gemeentegebouwtjes, een 

aantal fruitbomen geplant.  

Op die plek zijn we ook begonnen met het 

maken van een bijenhotel. Dat is vorig jaar 

gebeurd met een aantal kinderen uit de 

buurt (zie foto).  Deze plek, met straks 

bloeiende fruitbomen, is natuurlijk uiterma-

te geschikt om meer bijenhotels neer te 

gaan zetten. Dit kan een groot bijenhotel 

worden, maar ook kunnen we kiezen voor 

een paar kleinere bijenhotels verdeeld over 

het gebied. 

Het bouwen van een bijenhotel 
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INFORMATIE OVER HET PARK VOORVELDSE POLDER  

STICHTING VOORVELDSE POLDER 

De stichting bestaat uit een groep enthousi-

aste buurtbewoners die een mooi stadspark 

onder hun hoede hebben. 

Waar staat de stichting voor? 

Ons uitgangspunt is dat natuur en recreatie 

in het park in evenwicht moeten zijn. Voor 

de natuur is het park een schakel tussen de 

stad en de Utrechtse heuvelrug. Veel vogels 

en kleine dieren voelen zich er thuis. Wan-

delaars, hardlopers, voetballers, tennissers 

en ruiters genieten van het groen. Als het 

Veemarktterrein bevolkt raakt, wordt de 

recreatieve functie nog belangrijker.  

We hebben regelmatig vruchtbaar overleg 

met de gemeente. De recente fraaie renova-

tie van het noordelijke deel van het park 

gebeurde bijvoorbeeld conform ideeën die 

door ons werden aangedragen.  

Wat willen we bereiken: 

 behoud van het groene karakter 

 verhoging van de ecologische waarde 

 uitbouw van de educatieve functie van het 

park (schoolklassen, kinderen uit de buurt) 

 versterking van de buurtfunctie 

 handhaving van de gebruiksfunctie van het 

park voor de verschillende gebruikersgroe-

pen 

 gebruik van het park voor kleinschalige 

culturele evenementen 

Er wordt gestreefd naar zonering in recrea-

tiedruk, waarbij de binnenring rond de cam-

ping gezien wordt als recreatiegebied en de 

buitenring als natuurlijk rustgebied. 

 

De groep van vrijwilligers kan wel wat verster-

king gebruiken. Samen proberen we het park 

nog aantrekkelijker te maken. Wilt u op een 

of andere manier meewerken? Laat het weten 

op: 

        svp@voorveldsepolder.nl. 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

4 april Schoonmaakactie 

11 april Vogelexcursie  

18 april Vervangen slangenbroeihoop 

2 mei  Schoonmaakactie 

14 juni  GroenmoetjeDoen-dag 

4  juli Schoonmaakactie 

Wilt u een reactie sturen of geïnformeerd 

worden over de activiteiten? Mail naar:  

svp@voorveldsepolder.nl.   

Bezoek ook de website:  

www.voorveldsepolder.nl 

o.a. voor de volledige tekst van de  

Visie Voorveldse Polder 

mailto:svp@voorveldsepolder.nl
mailto:svp@voorveldsepolder.nl
http://www.voorveldsepolder.nl

