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VOORJAARSWANDELING 

De planten en dieren in het Park Voor-

veldse Polder zeggen veel over de plek 

waar ze voorkomen en over de ecolo-

gische verbindingen van het park met 

de omgeving.  

Tijdens een avondexcursie onder bege-

leiding van Paul van Kam gaan we kijken 

hoe een en ander verband houdt met 

elkaar. Wat zegt de natuurlijke begroei-

ing over de bodem en de waterhuis-

houding en waarom komen juist deze 

vogels en zoogdieren hier voor? 

In de avond hebben veel vogels een 

verhoogde zangactiviteit en bij het in-

vallen van de schemer verschijnen ook 

de eerste vleermuizen. Met behulp van 

een batdetector kunnen we horen hoe-

veel soorten er zijn  

Datum: zondag 29 mei 

Tijd: 20.00 uur 

Start: Tunneltje Ariënslaan 

Duur: ongeveer 2 uur 

VOGELEXCURSIE 

Ook in het Park Voorveldse 

Polder is het voorjaar weer be-

gonnen. De voorjaarsbollen 

bloeien en ‘s ochtends beginnen 

de vogels weer te zingen.  

Evenals in voorgaande  jaren 

nodigt de Stichting Voorveldse 

Polder u ook dit voorjaar weer 

uit voor een vroege vogelex-

cursie. Onder begeleiding van 

Kees Janse hopen we veel ver-

schillende vogels te bekijken en 

te beluisteren. 

Datum: zaterdag 2 april 

Tijd: 06.30 uur 

Start: Tunneltje Ariënslaan 

Duur: ongeveer 1½ uur 

Hebt u een verrekijker, neem  

deze dan mee. 

 

In dit nummer 

Vogelexcursie 

Voorjaarswan-

deling 

De camping 

Slangenbroei-

hoop 

Stichting Voor-

veldse Polder 

Activiteiten 

2016 

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.  
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DE CAMPING 

Om wat meer duidelijkheid te krijgen over 

de huidige stand van zaken rond de cam-

ping, hebben enkele leden van de Stichting 

Voorveldse Polder  zowel met de huidige 

beheerders van de camping als met de 

gemeente gesproken. 

Er wordt wel gebouwd op de camping, 

maar het blijkt dat er nog juridische obsta-

kels zijn over de overdracht. De gemeente 

en de beoogde nieuwe eigenaar, de heer 

Oostveen, zijn nog steeds in overleg over  

de voorwaarden die aan de overdracht zijn 

verbonden. Navraag leert dat dit nog 

maanden kan duren.. 

Op dit moment is het huis van de beheer-

ders zo goed als klaar. Op zeer korte ter-

mijn kunnen zij hier hun intrek nemen. 

Daarnaast is er één nieuw huisje als voor-

beeld gebouwd. Het lijkt erop dat het 

voorlopig hierbij blijft. De gemeente en de 

beoogde nieuwe eigenaar zijn het niet eens 

over de omvang van de huisjes. Het gaat 

over 60 m2 of 66 m2. 

 

WAT SPEELT ER IN HET PARK ? 

  

Het oude gebouw, rechts van de ingang, 

wordt afgebroken. Het is de bedoeling dat 

op deze plek een grote parkeerplaats komt. 

voor de gebruikers van de camping.. 

Lopend door de polder valt je oog al snel op 

een groot nieuw gebouw, dat dienst moet 

gaan doen als restaurant. Curieus is dat 

midden in dit in aanbouw zijnde gebouw 

twee grote bomen staan. Op ons verzoek 

gaat de gemeente de situatie rond de bomen 

verder uitzoeken. De gemeente heeft beves-

tigd dat het gebruik van het restaurant alleen 

additioneel is  

De situatie rond de vaste bewoners blijft 

onduidelijk. Onlangs hebben twee bewoners 

van de huisjes vlakbij het nieuwe restaurant 

een rechtszaak gewonnen. Dat zou beteke-

nen dat ze niet weg hoeven en deze huisjes 

kunnen blijven staan. 

Conclusie: de camping is al jaren een disso-

nant in Park Voorveldse Polder en het ziet er 

naar uit dat de rommelige aanblik voorlopig 

blijft. De gemeente en de beoogde nieuwe 

eigenaar hebben elkaar in een wurggreep. 

 

Zicht op de camping nu 

Zicht op de camping rond 1970 
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NATUURBEHEER 

SLANGENBROEIHOOP 

Het wordt weer tijd de ringslangbroeihoop 

te verversen. Dit jaar gaan wij dat doen op 

zaterdagmorgen 9 april, tegelijkertijd 

met de schoonmaakactie in het park. Vanaf 

10.00 uur worden de resten van de oude 

broeihoop afgegraven en kijken we of we 

lege eikapsels van ringslangen kunnen vinden. 

Als we die vinden weten we dat vorig jaar 

eieren in onze broeihoop gelegd zijn en dat 

er jonge ringslangen geboren zijn.  

In afgelopen drie jaren zijn er in de huidige 

broeihoop langs het Lo Bruntpad helaas 

nooit eikapsels gevonden, dus is het maar de 

vraag of dat dit jaar wel zo zal zijn. 

In de omgeving van het park komen wel ring-

slangen voor. Vorig jaar zijn in Oost Utrecht 

ruim 900 eikapsels gemeld en zijn er dus 

waarschijnlijk nog meer jonge ringslangen 

geboren.  

We zijn nu in overleg met coördinatoren van  

broeihopen in de omgeving en we hopen dat 

we daardoor wat meer zicht krijgen op de 

omgevingsvoorwaarden voor succes.    

 

Ook gaan we onderzoeken of er in de buurt 

van het park mogelijk barrières zijn die de 

komst van ringslangen tegenhouden.  

Als daar na dat overleg aanleiding voor is, 

zal gezocht worden naar een andere, mis-

schien meer drassige plaats in het park om 

de ringslangbroeihoop weer op te bouwen. 

Bij het opbouwen van een nieuwe broei-

hoop zijn veel handen nodig!  Wil je komen 

helpen? Meld je aan bij: 

 hedzerff@gmail.com   

Je krijgt dan een mailtje over de planning van 

die dag. 

 

GROEN MOET JE DOEN 

De Stichting GroenmoetjeDoen, zelfbeheerprojecten 

in Utrecht, organiseert dit jaar op zondag 12 

juni de jaarlijkse GroenmoetjeDoen-dag. 

Het thema van deze dag is Groen-Blauw: 

Klimaatverandering en het tegengaan 

van verstening. Voor verdere informatie:  

www.gmjd.nl  

Ook in het Park Voorveldse Polder worden 

er die dag doe-activiteiten georganiseerd. 

Het programma wordt nog nader bekend 

gemaakt. 

Eén van die activiteiten zal zijn het verzame-

len van zwerfvuil. Daarom zal de maandelijk-

se schoonmaakactie, die gepland was voor 4 

juni, verplaats worden naar de Groen moet 

je Doen dag. 

 

Afgraven van de slangenbroeihoop  
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INFORMATIE OVER HET PARK VOORVELDSE POLDER  

STICHTING VOORVELDSE POLDER  

De Stichting Voorveldse Polder is een vrij-

willigersgroep van buurtbewoners die zich 

inzet voor het behoud van de natuur en 

voor een goed gebruik van de recreatieve 

functies van het Park Voorveldse Polder.  

Uitgangspunt is dat natuur en recreatie in 

het park in evenwicht moeten zijn. De le-

den van de stichting hebben regelmatig 

overleg met verschillende gemeentelijke 

instanties en met sportverenigingen en be-

drijven in het park.  

De afgelopen jaren is er in het park veel 

vrijwilligerswerk verzet. Elke eerste zater-

dag van de maand is er een ‘werkochtend’. 

Dan wordt er zwerfvuil verzameld en wor-

den er onderhoudswerkzaamheden ver-

richt. Daarnaast worden er enkele keren 

per jaar interessante planten-, vogel- en 

vleermuisexcursies voor buurtbewoners 

georganiseerd. Nu het veemarktterrein 

steeds meer bevolkt raakt, willen we de 

nieuwe buurtbewoners graag kennis laten 

maken met het park. In de nieuwe wijk 

wordt binnenkort een uitnodiging verspreid 

voor een informatieve (natuur)wandeling 

op zaterdagmiddag 9 april.  

 

Voor de onderhoudswerkzaamheden kan de 

groep van vrijwilligers wel wat versterking 

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 

2 april Vogelexcursie  

2 april Schoonmaakactie 

9 april Slangenbroeihoop 

9 april Excursie voor nieuwe buurt-

bewoners 

14 mei  Schoonmaakactie 

29 mei Voorjaarsexcursie  

12 juni   Groen Moet Je Doen Dag 

2  juli  Schoonmaakactie 

 

NAJAAR 

   oktober  Herfstwandeling 

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 
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