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BOLLEN PLANTEN 

Afgelopen jaren zijn er in het park 

verschillende bollen geplant. Het re-

sultaat is: in het voorjaar op meerde-

re plaatsen kleurige plekken tussen 

het gras. We willen graag nog meer 

kleur in het park. Daarom zijn er dit 

jaar weer nieuwe bollen besteld en 

wordt u van harte uitgenodigd mee te 

werken aan het planten daarvan. 

Iedereen is welkom, al kunt u maar 

een uurtje. Ook voor kinderen is het 

een leuke activiteit.  

Datum: zaterdag 7 november 

Tijd:  10.00 uur  

Verzamelen bij het tunneltje 

Wilt u een spade of tuinschepje en 

een emmer meenemen?  

HERFSTEXCURSIE 

De Stichting Voorveldse Polder 

organiseert deze herfst een bo-

menexcursie door het park. Over 

bomen bestaan enorm veel verha-

len. Dat geeft wel aan hoe sterk 

de band tussen mensen en bomen 

altijd is geweest, Deze middag laat 

Paul van Kam (ecoloog/landschaps-

kundige) ons kennis maken met 

een aantal karakteristieke exem-

plaren. Hoe oud zijn ze, waar wer-

den ze voor gebruikt en wat voor 

verhalen deden de ronde over 

deze bomen?  We staan letterlijk 

veel stil bij zo’n 15 bomen. De 

meeste bomen zijn circa 50 jaar 

oud, maar er staan ook eeuwen-

oude knotwilgen van voor de aan-

leg van het park. 

Datum: zondag 25 oktober 

Tijd: 14.00 uur 

Start: Tunneltje Ariënslaan 

Duur: ongeveer 1½ uur 

Aanmelden niet nodig, maar 

wel fijn.       

svp@voorveldsepolder.nl. 
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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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BUITENDAGEN 

.In de laatste week van de schoolvakantie, 

op donderdag 20 en vrijdag 21 augustus 

hebben een drietal ouders uit de buurt van 

het Park Voorveldse Polder twee buiten-

dagen in het park georganiseerd met als 

thema Educatie en Spel. Drie vrijwilligers 

van de Stichting Voorveldse Polder hebben 

daarbij geholpen en geadviseerd. 

Er hebben zo`n 20 kinderen aan mee ge-

daan.  Het geheel was een mix van kennis 

opdoen over wat er groeit en bloeit en 

spelen met materialen in het park. Er is 

flink gebouwd aan prachtige hutten en er is 

een biotoop gemaakt door weckpotten te 

vullen met plantjes die de kinderen mee 

naar huis mochten nemen, om zo de groei 

ervan te kunnen volgen en verantwoorde-

lijk te zijn voor de verzorging. Onder bege-

leiding van één van de ouders zijn de kin-

deren ook spelenderwijs bezig geweest 

met watermanagement.  

Ook werd er een bezoek gebracht aan het 

park Bloeyendael waar Theo de Ronde 

vertelde over zijn bijen en waar onderzoek 

werd gedaan naar waterdiertjes. Het was 

natuurlijk geweldig om de hele kleine 

beestjes te zien die alleen onder een mi-

croscoop te zien waren.  

Eén avond heeft Hedzer Ferwerda nog een 

rondleiding door het park gegeven en ver-

teld over vleermuizen die later op de 

avond ook gespot zijn. 

WAT SPEELT ER IN HET PARK ? 

 

Door het mooie weer, het enthousiasme 

van de begeleiders, en de gastvrijheid van 

VV Voorwaarts, die hun terras en het voet-

balveld beschikbaar stelde, waren het twee 

zeer geslaagde dagen.  

Schoonmaakactie in het park  

De vrijwilligers van de Stichting Voorveldse 

Polder nodigen u uit mee te doen aan deze 

nuttige en gezellige activiteit op elke eerste 

zaterdag van de maand. 

Op enkele zaterdagen worden er ook 

andere opruim– of onderhoudsactiviteiten 

gepland. 

Verzamelen om 10.00 uur bij het tunneltje 

aan de Ariënslaan.  

Voor handschoenen en gereedschap wordt 

gezorgd. 

Als u uw mailadres doorgeeft 

(svp@voorveldsepolder.nl), wordt u steeds 

op de hoogte gehouden van de data van de 

verschillende activiteiten. 
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NATUURBEHEER 

VLEERMUIZEN 

 Al enkele jaren inspecteer ik de 21 vleer-

muiskasten in het Park Voorveldse Polder. 

Vleermuizen jagen ’s nachts op insecten en 

slapen overdag. Er zijn in Nederland bijna 20 

verschillende vleermuissoorten! 

Er hangen in het park twee soorten kasten: 7 

grijze ronde die lijken op vogelkastjes en 14 

zwarte platte met een opening aan de onder-

kant. De grijze worden slechts 1x per jaar 

geïnspecteerd ,want daarbij is een ladder no-

dig. De zwarte kunnen vanaf de grond geïn-

specteerd worden. Dat doe ik minstens één 

keer per maand, overdag en ‘s avonds in het 

donker. De laatste jaren zit er in de maanden 

augustus en september overdag vaak een 

vleermuis in één van de kasten. Waarschijnlijk 

is het een bronstig mannetje dat probeert 

een vrouwtje voor één of meer dagen in zijn 

kast te lokken. Een paar keer zag ik twee 

vleermuizen in de kast.  Het zijn kleine vleer-

muizen, de Gewone dwergvleermuis of de 

Ruige dwergvleermuis.  

‘s Nachts slapen er  vaak vogeltjes in de kas-

ten, vooral in de winter. Deze zomer zag ik 

een paar keer een vleermuis en een koolmees 

samen in een kast! 

Omstreeks zonsondergang gaan veel vleer-

muizen op insectenjacht in het park. Met een  

“batdetector” kun je dan  hun ultrasone gelui-

den horen. Je kunt daarmee zelfs horen  wel-

ke soort het is. 

Wil je eens jagende vleermuizen horen?  

Stuur mij dan een mail: hedzerff@gmail.com 

Als het te koud wordt zoeken vleermuizen 

een geschikt verblijf voor hun winterslaap.  

BIJENHOTELS 

Bijen bestuiven planten, 

bomen en gewassen en 

zijn daarom erg belang-

rijk. Iedereen kent na-

tuurlijk de honingbijen, 

die als volken bij elkaar 

leven in bijenkasten. 

Maar er komen in ons 

land nog zo’n 350 soor-

ten wilde of solitaire 

bijen voor. Het gaat 

slecht met de bijen door parasieten, pestici-

den en gebrek aan voedsel en nestgelegen-

heid.  

Daarom hebben we in het park twee bijen-

hotels gebouwd op plaatsen waar zon en 

voedsel voor de bijen te vinden is en waar 

ze goed kunnen overwinteren: in de buurt 

van een lindeboom, een kastanjeboom, 

fruitbomen, bramen en wilde planten.  

Vogels snoepen graag van een bijenhotel en 

daarom zit er nu gaas voor ter beveiliging 

van de bijen.  

We zagen al wat bijtjes dansen voor het 

bijenhotel! 
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INFORMATIE OVER HET PARK VOORVELDSE POLDER  

KUNST IN HET PARK 

Ter gelegenheid van de opening van de 

Noordzoom is er een gedicht gemaakt over 

het Park Voorveldse Polder. Dit gedicht, of 

een deel ervan, wil de Stichting Voorveldse 

Polder graag vereeuwigen in een kunstob-

ject. 

Er zijn hiervoor een aantal ontwerpen ge-

maakt of voorgesteld. Uiteindelijk is geko-

zen voor het ontwerp van Tomasz Vetulani:  

Hieronder staat een foto van het prototype  

van de gedichtenbank. De beoogde plek 

voor dit kunstobject is de groene strook bij 

de vlonder. 

Op dit moment zijn we bezig met het aan-

schrijven van verschillende fondsen om het 

benodigde budget bij elkaar te krijgen en 

deze gedichtenbak te financieren . De aan-

vraag bij het Bouwfonds Cultuurfonds is 

helaas afgewezen. 

Iedere suggestie om het kunstwerk te reali-

seren, is welkom op: 

svp@voorveldsepolder.nl 

 

STICHTING VOORVELDSE POLDER 

De stichting bestaat uit een groep enthousias-

te buurtbewoners die een mooi stadspark 

onder hun hoede hebben. 

Ons uitgangspunt is dat natuur en recreatie in 

het park in evenwicht moeten zijn. We organi-

seren verschillende activiteiten en hebben 

regelmatig vruchtbaar overleg met gemeente-

lijke instanties, over het gebruik en de inrich-

ting van het park. 

De groep van vrijwilligers kan wel wat verster-

king gebruiken. Samen proberen we het park 

nog aantrekkelijker te maken. Wilt u op één 

of andere manier meewerken? Laat het weten 

op: svp@voorveldsepolder.nl. 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

3 oktober   Schoonmaakactie 

25 oktober   Herfst- en bomenexcursie  

7 november  Schoonmaakactie 

7 november  Bollen planten 

5 december  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 
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