Nieuwsbrief
In dit nummer

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.

Vogelexcursie
VOGELEXCURSIE

Natuurwandeling

Gesprek wijkbureau

Kunst in het
park

Slangenbroeihoop

Voorgaande jaren was het een
succes, daarom nodigen we u
ook dit voorjaar weer uit voor
een vroege vogelexcursie.
De bomen zitten dan nog niet in
blad, dus hopen we - onder begeleiding van Kees Janse - veel
verschillende vogels te zien en
te horen.
Datum: zaterdag 1 april
Tijd: 06.30 uur
Start: Tunneltje Ariënslaan
Duur: ongeveer 1½ uur
Heeft u een verrekijker, neem
die dan mee.

Natuurwerkdagen
Vleermuizen
Activiteiten
maart 2017

NATUURWANDELING
De planten en dieren in het Park Voorveldse Polder zeggen veel over de plek
waar ze voorkomen.
Tijdens een excursie onder begeleiding
van ecoloog Paul van Kan gaan we kijken hoe bomen aan de vorm van het
blad of aan de bloei te herkennen zijn.
Ook proberen we te ontdekken wat de
natuurlijke begroeiing zegt over de
bodem en de waterhuishouding in het
park.
Datum: zondag 4 juni
Tijd: 14.00 uur
Start: Tunneltje Ariënslaan
Duur: ongeveer 2 uur

WAT SPEELT ER IN HET PARK ?
GESPREK WIJKBUREAU
Gesprek met Lonneke van Doorn, gebiedsmanager Veiligheid Noordoost en Ingrid
Rohde, wijkadviseur voor de wijk Noordoost.
Lonneke werkt sinds kort voor Noordoost op het gebied van veiligheid. Voor de
Stichting Voorveldse Polder is dit voor de
komende tijd een belangrijk onderwerp.
Afgelopen jaar is er op behoorlijk grote
schaal sprake geweest van vandalisme in de
polder: kapotte tafels en banken, gesloopte
vlonder en veel glas in m.n. de waterspeelplaats. Lonneke gaat zoveel mogelijk gebruikers en bewoners van de polder bij
elkaar brengen om te kijken welke initiatieven er kunnen worden ondernomen om
dit vandalisme tegen te gaan. Wij hopen op
een plezierige en effectieve samenwerking
met Lonneke.
Ingrid Rohde werkt al 10 jaar voor Noordoost. Zij ziet als haar belangrijkste taak het
verbinden van mensen en initiatieven om
zoveel mogelijk wensen van bewoners te
ondersteunen. Zij heeft ondertussen een
groot netwerk binnen de gemeente en
binnen Noordoost opgebouwd, waar wij
als Stichting Voorveldse Polder ook graag
gebruik van maken.
De wijkbureaus kun je zien als de ogen en
oren van de wijk: de vragen en wensen van
de buurt doorspelen naar de verantwoordelijke mensen binnen de gemeente.
In die 10 jaar bij het wijkbureau heeft Ingrid zich vaak met de Voorveldse Polder
bezig gehouden.

Overleg over de bouw van Star Lodge en het
ontwikkelen van de visie heeft Ingrid als zeer
positief ervaren: een visie op de polder waar
alle ondernemers van de polder zich in
hebben kunnen vinden.
Eén van de mooiste plekken in de polder is
volgens Ingrid de waterspeelplaats. Een zeer
verrassende plek.
Ingrid wil graag op de hoogte worden gehouden van de activiteiten die plaatsvinden in
Park Voorveldse Polder en wil graag een
keer meelopen met een rondleiding.

Ontwerp van de gedichtenbank

KUNST IN HET PARK
Zoals eerder vermeld zijn er plannen voor
het realiseren van een kunstwerk in het park.
De geplande bank (zie foto), met een gedicht
over het park, is ongeveer twee keer zo
groot als een gewone parkbank, gemaakt van
massief staal en vandalisme bestendig. De
financiering hiervan is nu een stap dichterbij
gekomen. Hopelijk kan de bank dit jaar
geplaatst worden.
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NATUURBEHEER
NATUURWERKDAGEN

SLANGENBROEIHOOP

De afgelopen tijd hebben veel vrijwilligers
meegewerkt aan verschillende activiteiten in
Park Voorveldse Polder.

In overleg met coördinatoren van broeihopen in de omgeving is vorig jaar besloten de
slangenbroeihoop op te bouwen achter op
het veld met de oude wilgen.

Bij de schoonmaakacties op de eerste zaterdag van de maand was er steeds een groep
mensen actief en werd er veel zwerfvuil
afgevoerd.
De werkzaamheden op die zaterdagen werden uitgebreid met het planten van bloembollen en het opruimen van gemaaid gras en
brandnetels.
Voor het afvoeren van het maaisel is er een
paard en wagen ingezet. Het afvoeren is van
belang voor het verschralen van de graslanden en met paard en wagen wordt de bodem niet zo beschadigd en verdicht als met
zwaar motorisch materiaal.

Opbouw van de slangenbroeihoop

Nu is het weer tijd de ringslangbroeihoop te
verversen. Dit jaar gaan wij dat doen op:
zaterdagmorgen 8 april,
tegelijk met de schoonmaakactie in
het park.
Vanaf 10.00 uur worden de resten van de
oude broeihoop afgegraven en hopen we nu
wel lege eikapsels van ringslangen te vinden.
Als we die vinden weten we dat vorig jaar
eieren in onze broeihoop gelegd zijn en dat
er jonge ringslangen geboren zijn.
Bij het opbouwen van een nieuwe broeihoop zijn veel handen nodig! Wil je komen
helpen? Meld je aan bij:

Voor de schoonmaakacties en het werken
in de natuur zijn nieuwe vrijwilligers altijd
welkom.
De schoonmaakactie / natuurwerkdag
in april wordt verplaatst van 1 naar 8
april.

hedzerff@gmail.com
Je krijgt dan een mailtje over de planning van
die dag.
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INFORMATIE OVER HET PARK VOORVELDSE POLDER
KOMENDE ACTIVITEITEN

5 JAAR VLEERMUIZEN
In 2011, het jaar van de vleermuis, hing de
gemeente 300 vleermuiskasten op in parken, bosstroken en bossen langs de
oostrand van de stad.
Een deel lijkt op een vogelkastje met een
aangepaste toegang. Voor de inspectie
daarvan is een ladder nodig. Een ander type
is een zwarte doos van ca 30 bij 50 cm met
een vleermuisafbeelding op de voorkant en
een invliegspleet aan de onderkant. Deze
kasten zijn met een zaklamp van de grond
af te inspecteren, desgewenst dagelijks.
Vrijwilligers inspecteerden deze kasten
maandelijks op vleermuisbewoning. In Park
Voorveldse Polder werden alleen in de
zomermaanden nu en dan vleermuizen in
die kasten gezien. Toevallig ontdekten we
dat er ‘s nachts vaak vogeltjes in de kasten
zitten. In de wintermaanden bijna in alle!
Waarom vleermuizen die wel volop in ons
park jagen de kasten nog niet vaak gebruiken is nog niet bekend. Voor kleine vogels
als kool- en pimpelmezen zijn het vooralsnog nuttige nachtverblijven. Soms was er al
een koolmees in de kast gekropen voordat
de vleermuis uitvloog!
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NAJAAR
oktober

Herfstexcursie

e

1 zaterdag Schoonmaak– /natuurwerkdag
van de maand

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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