Nieuwsbrief
In dit nummer
Herfstexcursie

Natuurwerkdag

Afbraak zwerfvuil

Schoonmaakacties

Beheer van de
graslanden

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.
HERFSTEXCURSIE

NATUURWERKDAG

Na een mooie nazomer kondigt
zich nu de herfst al weer aan.
Net als vorig jaar organiseert de
Stichting Voorveldse Polder een
rondwandeling van 1½ - 2 uur
door het park waarbij u allerlei
herfstverschijnselen kunt ontdekken. We kijken o.a. naar:
paddenstoelen, het verkleuren
van de bladeren van verschillende bomen en naar het leven in
de bodem waar het gevallen blad
verteerd wordt.

Op zaterdag 5 november worden, op
initiatief van LandschappenNL, door
heel Nederland vrijwilligersacties in
de natuur georganiseerd.

Datum: zondag 23 oktober
Tijd:

14.00 uur

Start: tunneltje Ariënslaan

Park Voorveldse Polder en
IVN

Ook in Park Voorveldse Polder zijn er
dan verschillende activiteiten. De
maandelijkse schoonmaakactie
wordt uitgebreid met het planten
van bloembollen en het opruimen
van brandnetels.
U wordt van harte uitgenodigd bij
deze werkdag in het groen. Iedereen
is welkom, ook al kunt u maar een
uurtje. Ook voor kinderen is het een
leuke activiteit.
Datum: zaterdag 5 november
Tijd:

10.00 - 12.00 uur

Verzamelen bij het tunneltje
Wilt u, als het kan, voor het bollen
planten een stevige spade of tuinschepje en een emmertje meenemen?
Voor ander gereedschap - handschoenen, prikkers en harken - wordt gezorgd.
Bollen planten 2014
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WAT SPEELT ER IN HET PARK
AFVAL ZWERFT LANGER DAN JE DENKT

Wanneer afval in de natuur terechtkomt
en niet word opgeruimd, duurt het dagen
tot jaren voordat het vergaat.
Een blikje op de grond
zwerft vijftig jaar rond!
Hieronder nog enkele voorbeelden van
afbraaktijden:
 appelklokhuis - ongeveer 14 dagen

 sinaasappelschil - 1 tot 3 jaar
 kranten - van een paar dagen tot een





half jaar
wegwerpflesjes van polyester, zoals
frisdrankflesjes - in de schaduw 10 jaar,
in de zon 5 jaar
blikjes van frisdrank - het deksel
(aluminium) vergaat nooit, de rest van
het blikje (staal) 50 jaar
kartonnen drankbeker - minstens een
half jaar
polystyreen zoals koffiebekers, patatbakjes, piepschuim - tientallen jaren
papier en karton - half jaar


 plastic zak - 10 tot 20 jaar
 glazen fles - 1 miljoen jaar

Schoonmaakacties in het park
Ook in Park Voorveldse Polder ligt vaak veel
zwerfvuil. Op iedere eerste zaterdag van de
maand wordt dit door een groep vrijwilligers
van de Stichting Voorveldse Polder opgeruimd.
Het is steeds weer verbazend hoe groot de
opbrengst is. Per keer wordt rond 70 kilo
blikjes, flesjes en ander afval verzameld en
afgevoerd.
De vrijwilligers nodigen u uit mee te doen aan
deze nuttige en gezellige activiteit.
De volgende schoonmaakacties zijn gepland op
5 november en 3 december.
Verzamelen om 10.00 uur bij het tunneltje
aan de Ariënslaan.
Toiletten bij de waterspeelplaats
Onlangs is bekend gemaakt dat door de gemeente Utrecht geld wordt uitgetrokken voor
toiletvoorzieningen in parken. Park Voorveldse
Polder wordt daarbij ook genoemd.
Mogelijk worden volgend jaar de tijdelijke
toiletten bij de waterspeelplaats vervangen
door vaste toiletten.
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NATUURBEHEER
BEHEER VAN DE GRASLANDEN
Het Park Voorveldse Polder ligt in het vroegere veenweide gebied. Dit betekent dat de bodem van oorsprong heel voedselrijk en nat is.
Daardoor groeien in de graslanden van het
park snelle groeiers als Brandnetel (in de schaduw) en Fluitenkruid (in de zon) heel snel en
krijgen andere soorten weinig kans. Het inzaaien van andere soorten heeft weinig zin omdat
ze na verloop van tijd weer overwoekerd worden door de snelle soorten. Op een minder
voedselrijke bodem krijgen ook minder snel
groeiende bloemplanten een kans.
Een manier om de bodem wat te verschralen is:
twee keer per jaar maaien en het maaisel afvoeren, maar het is een kwestie van zeer lange
adem om de graslanden bloemrijker te krijgen.
Over het maaibeleid in het park hebben bestuursleden van de Stichting Voorveldse Polder
onlangs een gesprek gevoerd met Wim Horst,
Adviseur Bijzonder Gebruik Openbare Ruimte
van de Gemeente Utrecht. Samen met Paul van
Nimwegen, Voorman Groenvoorziening, coördineert hij de “groene” werkzaamheden in
Noordoost Utrecht.
Tijdens het gesprek blijkt dat Wim Horst en
Paul van Nimwegen verschralen als hoofddoel
hanteren bij het opdracht geven voor maaien.

Er wordt in principe twee keer per jaar
gemaaid. Daarbij proberen zij zoveel mogelijk gefaseerd te laten maaien. Dat betekent
dat zij een paar keer per jaar kijken op welke plekken gemaaid moet worden. De gebieden met veel brandnetels en distels worden vroeg en vaker gemaaid. Als er meer
andere planten bloeien wordt er later gemaaid om bloeispreiding en zaadvorming
een kans te geven. Op enkele plekken zullen brandnetels en berenklauwen blijven
staan voor dagvlinders en andere dieren.
Door bezuinigingen is het niet altijd mogelijk “op maat” te maaien. Ook is het maaien
in Park Voorveldse Polder lastig omdat de
machines van de aannemers die werken in
opdracht van de gemeente Utrecht eigenlijk
te zwaar zijn voor dit park. Vooral op natte
plekken ontstaat er vaak schade door rijsporen. Er zal zoveel mogelijk alleen bij
droog weer gemaaid worden.
Voor de graslanden in het park wordt voor
de komende jaren gestreefd naar: op de
droge plekken, naast Fluitenkruid, meer
Boterbloem en Veldzuring en op de natte
plaatsen uitbreiding van onder andere Kattenstaart. Dit lijkt, met het voorgenomen
maaibeleid en inzet van vrijwilligers, op niet
al te lange termijn haalbaar.
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INFORMATIE OVER HET PARK VOORVELDSE POLDER
KOMENDE ACTIVITEITEN

‘EEN MERKWAARDIG PARK’

Dat zegt Willie van Emmerik over het park
Voorveldse Polder. Ze is lid van de werkgroep Utrecht van het IVN (Instituut voor
Natuureducatie). Ze volgt een opleiding
voor ‘natuurgids’ van anderhalf jaar bij het
IVN en komt eens in de twee weken in het
park kijken naar de veranderingen in de
loop van de vier seizoenen. ‘Een merkwaardig park, omdat er zoveel verschillende dingen gebeuren. Tennis, voetbal, paardrijden,
een camping en dan ook een klein, maar
mooi stukje natuur. Het park is lekker
groen en daar heb je nooit genoeg van in
een grote stad.’ Van Emmerik studeerde
biologie en is gespecialiseerd in vis en visserij. Vooral de amfibieën in het park trekken
haar aandacht: bruine en groene kikkers,
watersalamanders e.d.

23 oktober

Herfstexcursie
Start: 14.00 uur

5 november Natuurwerkdag
 Schoonmaakactie
 Bollen planten
 Brandnetels afvoeren
Start: 10.00 uur
3 december Schoonmaakactie
Start: 10.00 uur

IVN werkgroep Utrecht organiseert jaarlijks
een cursus stadsnatuur met vier thematische excursies in en om Utrecht, bijvoorbeeld om bomen te leren herkennen, of om
kennis te maken met de ‘stinzenplanten’ op
landgoederen zoals Amelisweerd en
Bloeyendaal. De excursies worden voorafgegaan door een lezing van mensen die specialist zijn in het onderwerp.
Het bestuur van de stichting Voorveldse
Polder wil graag samenwerken met de
werkgroep Utrecht en hoopt daarbij te kunnen profiteren van het netwerk van het
IVN. Voor Willie van Emmerik zou dat een
verbreding van haar stage kunnen betekenen en het zit er dik in dat ze in de komende tijd een excursie in het park gaat helpen
voorbereiden en begeleiden.

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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