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1. Inleiding 

Opdracht en aanleiding 

Aanleiding voor het schrijven van dit rapport vormt de natuurgidsenopleiding van het IVN-

afdeling Vecht & Plassen in de periode januari 2016 t/m juni 2017. 

Onderdeel van de natuurgidsenopleiding is de opdracht om een ‘natuur’gebiedje in de eigen 

woonomgeving te volgen gedurende een periode van vier seizoenen (een jaar). Het is de 

bedoeling dat dit gebied in deze periode regelmatig (eenmaal per week tot eenmaal per 

maand) wordt bezocht en dat er waarnemingen worden gedaan op het gebied van biotische 

en abiotische verschijnselen en de veranderingen in de seizoenen. Het project wordt 

afgesloten met een schriftelijke rapportage en een mondelinge presentatie. 

Het gebied van keuze 

Het gebied dat ik heb gekozen voor mijn vierseizoenenproject is het Park Voorveldse Polder 

(ook wel bekend als Park de Berekuil) in Utrecht. De specifieke locatie voor mijn 

waarnemingen is een bankje met direct uitzicht op twee amfibieënpoelen en een veld met 

daaromheen bomen.  

Mijn voornemen was op deze plek te gaan kijken welke planten- en diersoorten voorkomen in 

de directe omgeving en te volgen wat er gebeurt in de loop van de seizoenen. Omdat er niet 

altijd veel gebeurde op deze locatie heb ik hiernaast ook op andere plaatsen in het park 

waarnemingen gedaan. Ook heb ik een aantal andere activiteiten gedaan, zoals de BISEL-

waterkwaliteitsbepaling aan de hand van ongewervelden, een visinventarisatie, een 

vlindermonitoringsronde en een vogelinventarisatie. 

 

  Het waarnemingsbankje Één van de twee amfibieënpoelen  

  Waarnemingen met de verrekijker Het noteren van de waarnemingen 
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Daarnaast heb ik contact gelegd met de Stichting Voorveldse Polder om meer te weten te 

komen over het park en welke (natuur)activiteiten er worden georganiseerd en de 

samenwerking met de Werkgroep Stadsnatuur (IVN Utrecht) te bevorderen. Dit heeft geleid 

tot het gezamenlijk organiseren van een herfstexcursie in het park.  

Deze en andere activiteiten heb ik opgenomen in voorliggende rapport. Tussendoor worden 

een aantal specifieke paddenstoelen- planten- en diersoorten die in het park voorkomen 

uitgelicht met wat extra informatie. Natuurlijk is ook een korte beschrijving opgenomen van 

het park en zijn historie.  
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2. Gebiedsbeschrijving 

Locatie 

Recreatiepark de Voorveldse Polder is gelegen aan de noordoost kant van de stad Utrecht (zie 

onderstaande kaart) tussen de Waterlinieweg en de A27. Het grenst aan de woonwijken de 

Huizingabuurt (ook wel Ezelsdijk genoemd), de Zeeheldenbuurt en de wijk Veemarkt die op dit 

moment nog in aanbouw is, en ligt op korte afstand van Voordorp, Tuindorp Oost (waar ik zelf 

woon) en Wittevrouwen. 

Indeling park 

Het park is rond 1970 ingericht als het huidige 

recreatiepark. In het park liggen de noordelijk 

helft van Fort de Bilt, twee maneges, een 

voetbalclub, een tennispark, Camping De 

Berekuil, twee hotels, twee restaurants en een 

waterspeeltuin.  

Het groen in het park bestaat voornamelijk uit 

bosjes, hooilanden en boomweiden. Ook zijn er 

een aantal waterpartijen: een grote vijver, 

enkele aangesloten en niet aangesloten 

watergangen. Ook is er een nog stuk van de 

historische polder aanwezig met oude sloten en knotwilgen (zie plattegrond).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond van Park de Voorveldse Polder 

 

 

Ligging van Park Voorveldse Polder in Utrecht 
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Amfibieënpoelen 

Rechtsonder op de kaart (linksboven het symbool van een paard met ruiter), zijn de twee 

poelen weergegeven. De diepte van beide poelen is ongeveer 1,20 m en de bodem bestaat vnl. 

uit klei. Het oppervlak van de westelijk poel is ongeveer 100 m2 en dat van de oostelijke poel 

ongeveer 80 m2. Voor zover mogelijk worden de poelen onderhouden door de vrijwilligers van 

stichting de Voorveldse Polder. 

De oostelijke poel is ooit gegraven als drinkpoel voor paarden bij manege Groenesteyn, maar 

bleek daarvoor ongeschikt. De westelijke poel is pas later aangelegd, ongeveer 10 jaar geleden. 

Stinzenbosje 

Aan de noordkant van de poelen ligt het stinzenbosje waar diverse stinzenplantensoorten zijn 

aangeplant door de Stichting Voorveldse Polder.  

Stinzenplanten is de benaming voor een groep planten die van oorsprong alleen als ingevoerde 

sierplanten voorkwam op landgoederen en dergelijke, en zich daar handhaafden of verwilderd 

zijn. Hun natuurlijke verspreidingsgebied ligt vaak veel zuidelijker en ze zijn dus niet inheems. 

In Friesland is het zijn de bedoelde plantensoorten voor het eerst beschreven. Het woord stinz 

komt van het Fries en betekent stenen huis. Stinzen waren de landhuizen van de adel.  

Stinzenplanten zijn over het algemeen voorjaarsbloeiers met opvallende bloemen. Meestal zijn 

het bol- of knolgewassen, of planten met een wortelstok.  

Tot deze groep wordt onder andere gerekend: soorten sneeuwklokjes; soorten sterhyacinten; 

sneeuwroem; winterakoniet; krokus; lenteklokje; bosanemoon; gele anemoon; vingerhelm-

bloem; holwortel; zomerklokje; boshyacint; wilde narcis; kievietsbloem; knikkend vogelmelk; 

lelietje der dalen en soorten aronskelk.  

 

Het knotwilgenveld met linksonder de slangenbroeihoop en rechtsonder het insectenhotel. 
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Knotwilgenveld 

Het knotwilgenveld ligt aan de oostzijde van het park. Hier staan nog een aantal knotwilgen die 

dateren uit de tijd dat het park nog een polder was. Hier wordt in hoofdstuk 3 verder op 

ingegaan. Na inrichting van het recreatiepark was het knotwilgenveld tot 1990 een 

dierenweide en daarna werd het tot 2000 gebruikt als weide voor paarden van de manege 

Groenesteyn. Nu is het een open veld dat 2x per jaar gemaaid wordt. In 2016 is er een 

ringslanghoop aangelegd en er is een groot insectenhotel geplaatst. 

 

Uitgelichte soort: De schietwilg (Salix alba) 

 

Uiterlijke kenmerken 

De schietwilg heeft een korte, vaak scheve 

stam met zware opstijgende takken. De 

verspreid staande bladeren zijn vier of 

meer keer zo lang als breed en hebben een 

spitse top. De bladrand is fijn gezaagd en 

vooral aan de onderzijde dicht behaard. De 

kroon maakt daardoor een zilvergrijze 

indruk. 

De schietwilg groeit snel en kan tot 30 m hoog worden, maar wordt vaak in de knotvorm 

gehouden. De soort is tweehuizig; de boom heeft óf alleen mannelijke bloemen óf alleen 

vrouwelijke bloemen (katjes).  

Op de bovenkant van de knot blijft vaak water staan, waardoor het hout gaat rotten en de 

boom hol wordt. In de holte gaan vaak planten groeien en er komen ook veel insecten voor op 

knotwilgen. 

 

Gebruik 

Het lichte, zachte, elastische hout van de wilg is niet sterk, maar wel goed te bewerken voor 

bijvoorbeeld klompen of kisten. 

Hout dat gebruikt voor paaltjes e.d. die in de grond worden gezet lopen vaak weer uit. 

De twijgen van knotwilgen worden ook gebruikt voor gevlochten schuttingen of als brandhout. 

In de bast van de wilg zit salicylzuur, een grondstof van aspirine (acetylsalicylzuur). Dit heeft 

een koorts remmende werking. 

 

Schietwilgen in het Park Voorveldse Polder 

Het Knotwilgenveld aan de oostzijde van 

het park ziet er nog ongeveer zo uit zoals de 

polder vroeger was: weide met sloten. De 

knotwilgen zijn in 1840 geplant. Sommige 

van deze oude wilgen zijn opengescheurd, 

omdat ze lang niet geknot zijn en de kroon 

te zwaar werd. Tegenwoordig worden ze 

weer iedere 3 jaar geknot. 
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De grillig gevormde knotwilgen in de loop van de vier seizoenen. 

 

Boomgaardje 

Het boomgaardje is gelegen aan de noordzijde van het park, tegen de Kardinaal de Jongweg 

aan, waar een parkeerplaats is aangegeven op de kaart. Deze parkeerplaats met enkele 

gebouwtjes is enkele jaren geleden verwijderd. In dit gebiedje zijn enkele jaren fruitbomen en 

-struiken aangeplant. Het boomgaardje is wat schraler omdat daar tot voor enkele jaren 

gebouwtjes hebben gestaan op zanderige grond. De hoop is dat dit een wat gevarieerdere 

vegetatie gaat opleveren. 

Vogeleiland 

Het vogeleiland ligt aan de zuidzijde langs de Biltsestraatweg, ten oosten van het fort. In dit 

met sloten omzoomde gebied laat men de natuur haar gang gaan en wordt niet ingegrepen. 

Bomen kunnen omvallen, afsterven en blijven liggen. Hierdoor ontstaat meer habitatvariatie in 

het park. 
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3. Geschiedenis van de Voorveldse Polder 

Ontginning 

Ten oosten van Utrecht lag tot ongeveer 1100 na C. een moeras. In de 12e eeuw in opdracht 

van bisschop Godebald een dam gelegd tussen de Lek en de Kromme Rijn en kon dit gebied 

worden ontgonnen. Er werden dijkjes aangelegd en sloten gegraven door de monniken van de 

St. Laurensabdij (gelegen op de plek waar later Oostbroek is gebouwd). Eén van de 

ontginningsdijken was de Ezelsdijk (deze lag ongeveer waar nu de Kardinaal de Jong weg en de 

Huizingalaan lopen). 

Tussen Utrecht, Groenekan en De Bilt ontstonden zo de Voordorpsche Landen. In de 

noordpunt van de Voordorpsche Landen lag het dorp Voordorp, de oudste nederzetting in het 

gebied. In 1451 werd de kapel van Voordorp vervangen door een nieuwe met een geheel 

blauw interieur. De kapel werd daarom de Blaue Capel genoemd. Langzamerhand werd deze 

naam voor het hele dorp gebruikt en verdween de naam Voordorp. 

Vanaf het begin van de 19e eeuw wordt de naam Voordorpse Landen niet meer gebruikt. Het 

gebied heet van dan af Voorveldsche Polder, een weidegebied met langgerekte kavels, 

gescheiden door sloten. Het huidige park is slechts een klein deel van de oorspronkelijk polder. 

In het knotwilgenveld is nog een deel van het oude patroon van sloten te zien.  

De Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Een belangrijke stap in de geschiedenis van het park is de aanleg van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie tussen de voormalige Zuiderzee bij Muiden en de Biesbosch. Door een vijf kilometer 

brede strook land van Loevestein tot Pampus onder water te zetten kon het westen van het 

land ermee worden verdedigd tegen een vijand vanuit het zuidoosten. Het water zou bij 

inundatie ongeveer 40-50 cm diep zijn: te ondiep om te varen en te diep om te doorwaden.  

Op strategische punten in de linie werden forten gebouwd. Fort De Bilt moest de oostelijke 

toegangsweg naar Utrecht blokkeren en verrees daarom midden op de Biltsestraatweg. De 

weg zelf en de Biltse Grift werden omgelegd langs de zuidkant van het fort waar nu de 

Offerhausweg is. Voor het fietsverkeer werd een pad aangelegd langs de noordzijde. Pas in 

1930 werd de weg hersteld en verbreed. Sindsdien zijn er twee halve forten, gescheiden door 

de Biltsestraatweg.  

 

Voor de forten was een vrij schootsveld vereist: een voorveld. Volgens de Kringenwet mocht in 

de buurt van de forten niet met steen worden gebouwd, alleen met hout. De houten huizen 

langs de Biltsestraatweg zijn hiervan een voorbeeld. De Kringenwet is pas in 1947 is 

opgeheven. Sindsdien is het traditionele beeld van de Voorveldse polder als een weidegebied 

met hier en daar een militair fort, snel veranderd.  

In 1954 werd de Voorveldse Polder geannexeerd door Utrecht. Daarna rukte de stad op met 

woonwijken als Tuindorp-Oost en Voordorp en grote wegen als de Sartreweg, De Biltse Rading 

en de A27 werden aangelegd. In het vierkant dat deze wegen samen met de Biltsestraatweg 

vormen, ligt het park.  
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Recreatiepark 

Voor de oorlog lagen aan de stadskant van het park langs de fortgracht al de MIT (Match-Ice-

Tennis)-tennisbanen. Deze maakten in de jaren zeventig geleidelijk plaats voor een 

bowlingbaan en hotel Mitland. In diezelfde tijd werd het gebied ingericht als een 

recreatiepark. Het biedt tussen zijn waterlopen en groen plaats aan twee maneges, een 

voetbalclub, een camping en een tennisvereniging. 

In de jaren negentig wekte het plan om Mitland uit te breiden met een hoteltoren verzet op bij 

de buurtbewoners. Uit het overleg dat volgde, is het huidige, laag gebouwde en ecologisch 

beheerde hotel voortgekomen. De actievoerders die elkaar in de zorg voor het groen hadden 

gevonden, hebben zich in 2004 verenigd in de Stichting Voorveldse polder. 

De stichting Voorveldse Polder 

In de stichting Voorveldse polder denken actieve bewoners uit de buurt mee over het beheer 

van het park, en waar nodig steken zij de handen uit de mouwen. Zij overleggen met de 

gemeente, met ondernemers die in het park gevestigd zijn en uiteraard met gebruikers van het 

park. En soms als overleg niet helpt, voeren zij actie voor het behoud van de kwaliteit van het 

park. Dan mobiliseren zij bewoners uit de buurt, bestoken politici met argumenten, of gaan 

een juridische procedure aan. 

Maandelijks op de eerste zaterdag van de maand wordt gezamenlijke een schoonmaakochtend 

gehouden, waarbij ook andere activiteiten plaatsvinden zoals het planten van bollen, het 

verwijderen van ongewenste planten of het helpen met hooien. 

Daarnaast organiseren en leiden de mensen van de stichting jaarlijks twee of drie excursies in 

het park met verschillende thema’s. De activiteiten worden bekend gemaakt in een Nieuwbrief 

die te verkrijgen is via svp@voorveldsepolder.nl. 

 

 

  
Werkzaamheden met de vrijwilligers van de Stichting Voorveldse Polder 

 

 

 

mailto:svp@voorveldsepolder.nl
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4. De amfibieënpoelen en omgeving 

De amfibieën 

Amfibieën zijn in drie groepen te verdelen: padden, kikkers en salamanders. Salamanders zijn 

eenvoudig te onderscheiden doordat ze een staart hebben. Door op een paar kenmerken te 

letten is het onderscheid tussen padden en kikkers echter ook niet moeilijk. 

 
Onderscheidende kenmerken van padden en kikkers (bron: www.padden.nu) 

Kenmerk   Padden   Kikkers 

Huid 

 

 Wrattig/bobbelig en meestal droog 

 

Glad en meestal vochtig 

Trommelvlies 

 

Slecht zichtbaar 

 

Meestal duidelijk zichtbaar 

Klieren 

 

Grote klieren op de kop achter de ogen 

  

Geen klieren op de kop 

Lijsten 

 

Geen lijsten aanwezig op de rug 

 

Lijsten aanwezig op de rug  

 

Er werden drie soorten amfibieen werden waargenomen in en rond de poelen in Park de 

Voorveldse Polder: de groene kikker, de bruine kikker en de kleine watersalamander. Dit zijn 

soorten die profiteren van de aanleg en onderhoud van poelen. 

 

Bruine kikker 

De bruine kikker (Rana temporaria) is een middelgrote vrij robuuste kikker met een stompe 

snuit. Een van de determinatiekenmerken is de kleine zachte graafknobbel op zijn achterpoot. 

Hij is variabel van kleur (bruin, roodbruin, geelbruin, grijsbruin, etc.) met een patroon van 

donkere vlekken en een lichte gemarmerde buik. En hij kan tot 11 cm groot worden. 

De bruine kikker komt voor in tal van watertypen, mits deze zo beschenen, ondiepe 

oeverzones bevatten. De bruine kikker kan worden aangetroffen tot in stedelijke gebieden en 

behoort tot de meest algemeen voorkomende amfibieënsoorten in Nederland.  

De voortplanting van de bruine 

kikker is vroeger in het jaar dan die 

van groene kikker. 

De eiklompen worden in maart 

afgezet. De mannetjes van de bruine 

kikkers maken daarbij een zacht, 

brommend geluid. Na de 

voortplanting gaan de volwassen 

dieren al weer snel het land op. 

Bruine kikkers overwinteren zowel 

op het land als in het water. 

 Jong exemplaar van de bruine kikker 
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Groene kikker 

Kenmerkend voor de groene kikker is dat de ogen vrij hoog op de kop dicht bij elkaar staan. 

Over het algemeen is een groene rugstreep aanwezig. 

Groene kikkers komen in heel Nederland voor. Het zijn echte waterkikkers die vrijwel het hele 

jaar in en rondom het water te vinden zijn. De groene kikker is niet één soort maar een 

complex: Het groene kikker complex bestaat uit de twee soorten: meerkikker (grote groene 

kikker) en poelkikker (kleine groene kikker) die als ze paren hybriden kunnen vormen: de 

bastaardkikker (middelste groene kikker). De verschillende groene kikkers zijn moeilijk uit 

elkaar worden gehouden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de herkenningskaart van 

het RAVON, zie www.ravon.nl. Ook kunnen ze op geluid worden onderscheiden. 

De voortplanting is van april tot juli. Groene kikkers leggen meerdere kleine eiklompen wat 

dieper in het water. De eitjes zijn tweekleurig, de kant die ongeveer een uur na de afzet naar 

boven komt te liggen is donkerbruin, de andere kant is roomkleurig. De eitjes ontwikkelen wat 

sneller dan die van de bruine kikker, vanwege de hogere temperatuur. Al na een paar dagen 

zwemmen de larven vrij rond. 

 

Uitgelichte soort: Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) 

 

De kleine watersalamander is na de bruine kikker en de gewone pad de meest algemene 

amfibie in Nederland. De soort komt vooral voor in kleinere zoete wateren, brak water en 

water met een lage pH wordt gemeden. Ook in sloten, parken en tuinvijvers worden ze 

aangetroffen.  

 

Ontwikkeling 

De kleine watersalamander overwintert op het land en trekt in februari-maart naar het 

voortplantingswater. Deze voorjaarstrek is meestal ‘s nachts en bij een hoge luchtvochtigheid. 

Tijdens de voortplantingsperiode van maart tot juni leeft de kleine watersalamander in het 

water. Na de paring en de ei-afzet trekken de meeste dieren in de loop van de zomer en het 

najaar het land op en zoeken de overwinteringsplaatsen weer op. Meestal worden tijdens de 

trek enkele honderden meters afgelegd. 

 

Uiterlijke kenmerken 

Tijdens de waterfase zijn de mannetjes meestal makkelijk van vrouwtjes te onderscheiden (ook 

buiten de paartijd) door een gegolfde kam op de rug en een staartzoom aan de onderzijde van 

de staart. Hij heeft donkere ronde 

vlekken op de rug en flanken en een 

witte buikzijde met naast de vlekken 

een lichte oranje streep op het midden 

van de buik. Vrouwtjes hebben een 

bruine rug en beige buik met kleinere 

grijze vlekken en een vaag oranje 

streep.  

In de landfase is de huid droog, grauw 

en bruin tot grijs van kleur, de buik en 

keel hebben vele kleine, vrij ronde 

zwarte vlekken, die van mannetjes zijn 
Kleine watersalamander 

http://www.ravon.nl/
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ook hier duidelijk groter. De larven en juvenielen lijken al op de volwassen dieren maar hebben 

uitwendige kieuwen. 

De kleine watersalamander wordt meestal 6-9 en maximaal 11 centimeter lang. De mannetjes 

zijn over het algemeen iets groter dan de vrouwtjes. 

 

Voedsel 

Watersalamander zijn carnivoor en eten in de waterfase vooral veel kleine kreeftachtigen (veel 

watervlooien). Op het land worden kleine regenwormen, slakken en kleine insecten gegeten. 

 

Kleine watersalamanders in de Voorveldse Polder 

Vooral tussen maart en juni kunnen de volwassen dieren worden gevonden. Larven worden 

vooral in de zomermaanden gezien. 

De poelen door de seizoenen heen 

In de loop van het jaar heb ik het park regelmatig bezocht en aantekeningen gemaakt van mijn 

waarnemingen. Deze waarnemingen heb ik op verschillende manieren opgenomen in het 

rapport. In maart 2016 ben ik begonnen met de waarnemingen. Het waterpeil was hoog, de 

poelen kaal, de oevers drassig. Hieronder volgt een stukje uit mijn waarnemingenboekje: 

 

Vrijdag 11 maart, 13:30 uur. 

Het is echt maarts weer: de zon is al weer warm en behaaglijk, zolang je zorgt dat je uit de gure 

noordoosterwind blijft! 

Ik kom aan op mijn plek en het bankje blijkt al bezet! Ik loop daarom eerst een rondje om beide 

poelen – voor zover ik niet in de slappe bagger zak. Het waterpeil is hoog, Hier en daar al de 

eerste tekenen van groei van waterplanten in de verder heldere, kale poel. Gele lis, waterpest, 

kroos, een bies, een zuring?… Geen dierlijk leven op een stelletje eenden na.  

De dame die op ‘mijn’ bankje vraagt of ik ook even in de zon op het bankje wil zitten. Wat 

aardig. Ik neem plaats. Even later begin ik haar te vertellen over m’n project, maar dan blijkt 

dat ze niks hoort want ze heeft ‘oortjes’ in. “Een luisterboek” zegt ze, maar ze wil wel horen 

wat ik wil vertellen. De zon brandt ondertussen op mijn benen, door die zwarte broek.  

De auto’s razen langs over de A27 en de Kardinaal de Jonghweg, er komt een vliegtuig over, er 

rijdt een graafmachine heen en weer in park de Berekuil. Als het blad weer in de bomen zit zal 

het verkeerslawaai misschien minder zijn, of wanneer de wind naar de andere kant draait. De 

vogels malen niet om de herrie en fluiten door.  

Een pimpelmees tsjirpt in de uitlopende meidoorn. Ook de vlier heeft al roodachtig uitlopende 

blaadjes. Ik hoor een duif koeren. Op de achtergrond mezen en was dat een tjiftjaf? Verderop 

maakt een buizerd zijn miauwend geluid.  

Het gras groeit alweer weelderig en kleurt van geel naar groen. Dikke molshopen in het veld. 

De es is nog kaal maar heeft dikke zwarte knoppen. De andere bomen zijn ook nog zo ijl en 

bruin. Maar als de zon zo doorgaat zal dat wel snel veranderen. 

 

Op onderstaande foto’s zijn de amfibieënpoelen in Park de Voorveldse Polder door het jaar 

heen in beeld gebracht, aan de hand van een afbeelding per maand van januari tot december. 
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Januari Februari 

  
Maart April 

  
Mei Juni 

  
Juli Augustus 
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BISEL Waterkwaliteit 

In de zomer van 2016 (10 juli) heb ik in de westelijk amfibieënpoel de BISEL-methode (Biotic 

Index at Secondary Education Level) voor de beoordeling van de waterkwaliteit uitgevoerd aan 

de hand van tellingen van ongewervelde dieren in het water. De methode is ontwikkeld door 

Prof. N. de Pauw in België. De methode wordt hieronder beschreven aan de hand van de 

veldwerkformulieren. Verdere toelichting is te vinden op: 

http://www.ivnvechtplassen.org/bisel/.  

 

Veldwerkformulier 

Naam onderzoeker(s) Willie van Emmerik en Roon Bakels 

Datum en tijd 10-7-2016, in de middag 

Naam waterlichaam en 

meetlocatie 

Westelijke amfibieënpoel in Park Voorveldse 

Polder, te Utrecht 
 

Omschrijving van het te onderzoeken water 

1 Weersgesteldheid half bewolkt  

Type waterlichaam vijver/poel 

Landgebruik park 

Belichting open, delen van de dag schaduw 

Structuur van de oever zonder beschoeiing, glooiend 

Kwel uit de bodem nee (denk ik) 

 

 

  
September Oktober 

  
November December 

http://www.ivnvechtplassen.org/bisel/
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Uiterlijke kenmerken van het waterlichaam 

       Opmerkingen 

2 Breedte > 5m  

Diepte  120 cm  

Stroomsnelheid stilstaand  

Helderheid >50 cm  

Samenstelling bodem modder/klei  

Oeverplanten >50% bedekking van de oever 

Watervegetatie >50% bedekking oppervlak 

Bedekking kroos en flab geen  

 

Chemische eigenschappen van het water 

3 Kleur geen 

Overige parameters  niet bepaald 

 

Gevonden waterdiertjes  

De namen van de aangetroffen waterdiertjes. 

Soort/groep Aantal individuen 

Slak Poelslak 

 Posthoornslak 

 Gekielde schuifhoornslak 

3 

5 

6 
Bloedzuiger 6-ogige klebsine 

 Gewone bloedzuiger 

 

Samen 4 
Kleine watersalamander 6 

Kokerjuffer Athripsodes) met koker 5 

Platworm -Planaria 4 

Zoetwaterpissebed ? 

Haftenlarven 2 soorten ? 

Wants ? 

Mijt  

Rugzwemmer 1 

 
Lijst van Systematische Eenheden (SE) geordend volgens Tolerantie Klassen (TK)  

1 = intolerant t/m 7 en - = uiterst tolerant  

SE soortengroep SE subgroep  TK 1 2 3 n 

Larven (nimfen) van 

steenvliegen  
 1     

Haftenlarven (nimfen) 

van eendagsvliegen 

 

Platte haftenlarf  

 

 

 

 

 

 

1 1    

Overige haftenlarven 3 1    

Kokerjuffers  
Met koker 2     

Zonder koker -     

Weekdieren  

(schelpen en slakken) 

 

 

 

Kaphoornslak 3     

Erwtenmossel / 

Hoornschaal 
5     

Overige weekdieren 4 3    

Libellen/waterjuffers   4     

Wantsen  Mosselwants  4     
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Overige wantsen 5 1    

Schaaldieren / 

Kreeftachtigen  

 

 

Vlokreeft  4     

Zoetwaterpissebed  5 1    

Overige schaaldieren en 

kreeftachtigen 
- 2    

Bloedzuigers   5 2    

 Borstelwormen 
 

Slingerwormen (Tubifex) 6     

Overige borstelwormen -     

Platwormen   - 1    

Vliegen/Muggen 

 

 

Vedermuglarven 

mèt achterlijfsbuisjes  
6     

Rattestaartlarve  7     

Overige vliegen/muggen -     

Slijkvliegen  -     

Kevers   -     

Watermijten   - 1    

 Resultaat                                       Totaal aantal SE’s : 13 

 Welke SE heeft de laagste TK (is dus het meest kritisch)? : kokerjuffer 

 Getal van deze laagste TK waarde : 2 

 

Bepaling van de Biotische Tolerantie Index   

De waarden uit de vorige tabel worden ingevuld in de onderstaande tabel. 

Hieruit komt een score naar voren. 

Totaal aantal SE    0- 1 2- 5 6-10 11 – 15 16+ 

Tolerantieklasse getal 

van de SE’s  
 

1 > 1 SE - 7 8 9 10 

 1 SE 5 6 7 8 9 

2 > 1 SE - 6 7 8 9 

 1 SE 5 5 6 7 8 

3 > 2 SE - 5 6 7 8 

 1-2 SE 3 4 5 6 7 

4 ≥ 1 SE 3 4 5 6 7 

5  ≥ 1 SE 2 3 4 5 - 

6 ≥ 1 SE 1 2 3 - - 

7 ≥ 1 SE 0 1 1 - - 

Uitslag Bisel 

Biotische-index 
    8  
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Waardering volgens de BISEL methode 
10-9: nauwelijks verontreiniging, zeer goede kwaliteit. 

 8-7: weinig verontreiniging, goede kwaliteit. 

 6-5: matig verontreinigd, matige kwaliteit, kritieke toestand. 

4-3: zware verontreiniging, slechte kwaliteit. 

 2-1: zeer zware verontreiniging, zeer slechte kwaliteit 

 

De score voor de poel was 8 wat overeenkomt met ‘weinig verontreiniging, en een goede 

kwaliteit’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De water- en oeverplanten 

In het water en op de oever van de poelen groeien een aantal water- en oeverplanten. 

In de zomer (7 augustus) heb ik samen met Roon Bakels een inventarisatie gemaakt van de 

soorten die in en om de poelen werden aangetroffen. Het weer was bewolkt en windering, de 

temperatuur rond de 21°C. 

 

De soorten die werden waargenomen: 

Gele lis – Iris pseudacorus 

Glanzig fonteinkruid – Potamogeton lucens 

Grof hoornblad – Myriophyllum demersum 

Groot moerasscherm – Apium modiflorum 

Grote lisdodde - Typha latifolia 

Grote waterweegbree – Alisma plantago-aquatica 

Harig wilgenroosje – Epilobium hirsutum 

Kikkerbeet – Hydrocharis morsus ranae 

Liesgras – Glyceria maxima 

Moerasspirea- Filipendula ulmaria 

Puntkroos – Lemna trisulca 

Ridderzuring- Rumex obtusifolius 

Riet – Phragmites australis 

Rietgras -Phalaris arundinacea 

Smalle waterpest – Elodea nutalli 

Valeriaan – Valeriana officinalis 

 

Bloedzuiger uit de poel, gezien onder de binoculair 
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Groot moerasscherm Kalmoes 

  
Riet (met de karakteristieke duivelsbeet) Grote lisdodde 

 

Op andere plekken in het park werden ook nog aangetroffen: 

Dotterbloem – Caltha palustris 

Grote kroosvaren – Azolla filiculoides 

Kalmoes – Acorus calamus 

Watermunt – Mentha aquatica 

Waterscheerling – Cicuta virosa 

Wolfspoot – Lycopus europaeus 

 

 

  
Dotterbloem Grote kroosvaren 
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5. Organisatie herfstexcursie 

Op 23 oktober heb ik samen met Marry Reinink en Hedzer Ferwerda van de Stichting 

Voorveldse Polder een herfstexcursie georganiseerd en ge(duo)gidst. Het ging om een 

excursie die jaarlijks al wordt georganiseerd door de stichting en waar ik een aantal 

items aan heb toegevoegd.  

Voorbereiding excursie 

Ruim een week van de 

tevoren hebben we 

gezamenlijk de excursie 

voorbereid door middel van 

een bespreking en 

voorlopen. Ik heb de opzet 

op papier gezet en aan de 

andere twee gidsen 

doorgestuurd. Daarna heb ik 

me ingelezen op de 

onderwerpen die ik zou gaan vertellen tijdens de excursie en daar kort iets over op 

papier gezet. Op de dag zelf hebben we nog kort voorgelopen, onder meer om te kijken 

of er nog nieuwe paddenstoelensoorten waren opgekomen. Ook nog even gecheckt, wie 

wat op welke plek ging vertellen. 

Opzet excursie 

Welkom 

Voorstellen gidsen, Stichting Voorveldse Polder en IVN  

Waarom excursie, voor wie bedoeld, geplande tijdsduur  

 Algemeen verhaal bladverkleuring/chlorofyl/bladval - Marry  

 Typen zadenverspreiding en mastjaar - Willie  

 Essentaksterfte - Willie  

 Algemeen verhaal over schimmels en toelichting bij paddenstoelen die we 

tegenkomen – Marry  

 Amfibieën in najaar/winter (bij de poelen) – Willie  

 Vleermuizen en -kasten – Hedzer  

 Ringslanghoop – Hedzer  

 Monumentale wilgen, slotenpatroon + historie polder – Hedzer  

 Hoornaars in vleermuiskast -Willie  

 Algemeen afbraak ongewervelden bij stobben - Hedzer  

Afsluiting 
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Toelichting onderwerpen die ik heb gepresenteerd tijdens de excursie: 

 

Verspreiding van zaden en vruchten  

(onderweg verzamelen typen zaden) 

In het najaar vormen veel planten zaden en vruchten. Het is van belang dat het zaad 

over enige afstand van de ouderplant worden verplaatst om daar weer te ontkiemen en 

op te groeien. 

Er zijn verschillende methoden voor verspreiding nl., door dieren, door de wind, door 

het water of doordat de plant zelf het zaad met kracht wegslingert. 

Van het laatste is het springzaad een voorbeeld. Als de bloemen van deze soort zijn 

uitgebloeid, vormt zich een peultje, dat na een paar dagen openspringt, waarbij de 

zaadjes gelanceerd worden.  

Verspreiding door dieren kan doordat zaden vasthaken aan de vacht (bijv. de klis), 

doordat dieren vlezige vruchten opeten en op een andere plek de zaden (die bestand 

zijn tegen maagsappen) weer uitpoepen. Ook gebeurt het dat dieren de zaden 

meenemen en als wintervoorraad opslaan, maar ze dan vergeten of verliezen, waardoor 

ze kunnen kiemen (dit is bekend van gaaien). 

 

  
Kastanje Zomereik 

  
Kardinaalsmuts  Rode kornoelje 

 

Zaden die met de wind verspreid worden zijn vaak licht en hebben haartjes, vleugels of 

een parachute waardoor ze naar nieuwe plekken kunnen waaien (voorbeeld: de 

paardenbloem of de esdoorn). Ook sporen van paddenstoelen worden door de wind 

verspreid. Daarnaast kunnen zaden worden verspreid via het water. De zaden of 

vruchten drijven dan op het water door een luchtvoorraad of doordat ze door een 

kurkhuidje zijn omgeven (bijvoorbeeld de gele lis). Als ze lek worden, zinkt het zaad naar 

de bodem.  
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Braam Lijsterbes 

 

Essentaksterfte 

 Het gaat om een schimmel die takken van de es aantast. Soms is een klein padden-

stoeltje zichtbaar (vals essenvlieskelkje). Meestal is echter alleen zichtbaar dat de 

boom ziek is doordat er dode/kale takken in de kroon zitten, en een donkere 

verkleuring van de bast.  

 Wat gebeurt is dat de vaten verstopt raken, waardoor het blad en de takken 

verdrogen. Hierdoor kan de boom uiteindelijk doodgaan. De schimmel wordt door de 

wind verspreid en is uit Polen naar ons land gekomen. 

 Ongeveer in 2006 is de ziekte voor het eerst gesignaleerd in Nederland. Er is geen 

remedie tegen de ziekte. 

 In de gemeente 

Utrecht staan 

ongeveer 24.000 

essen. Hiervan is naar 

schatting 50% ziek! 

 Een klein deel van de 

bomen wordt niet 

ziek. De hoop is dat 

bepaalde genetische varianten overleven. 

 

Amfibieën in najaar en winter 

 Veel amfibieen overwinteren op het land en trekken daarom in het najaar vanuit het 

water weg op zoek naar vorstvrije, vochtige plekken, bijvoorbeeld onder dood hout, 

in holletjes, of in maaiselhopen. 

 De naam amfibie, afgeleid van het Griekse amphi-bios wat zoveel betekent als 

“dubbel leven”, is gegeven omdat het leven van een amfibie zich afspeelt in het 

water én op het land. 

 Overwinteren in het water is onder andere bekend van de bruine kikker, meerkikker 

en van de watersalamanders. Ze zitten dan vaak in de modder op de bodem van de 

sloot. Voordeel is dat ze als eerste in het voortplantingswater aanwezig zijn en meer 

kans maken om vrouwtjes te bevruchten. Het risico is wel, dat ze bij strenge winters 

onder het ijs kunnen stikken door zuurstofgebrek.    

 De najaarstrek is minder massaal dan voorjaarstrek en valt daarom minder op. 

 Het moment van overwintering wordt gestuurd door de weersomstandigheden en  

 

Symptomen van de essentaksterfte (bron: www.wur.nl) 
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door de biologische klok, ook 

gestuurd door de weersomstandig-

heden. Ongeveer tussen oktober en 

maart is de gemiddelde 

temperatuur voor de meeste 

soorten te laag om actief te kunnen 

zijn. De overwintering kan dus wel 

zes maanden duren, maar kan als 

gevolg van de temperatuur ook 

verlaat beginnen en/of vervroegd 

eindigen en dus korter zijn. Door de 

zachte temperaturen kunnen 

amfibieën lang actief zijn. 

 

Hoornaars in een vleermuiskast in de Voorveldse Polder 

Het is bekend dat hoornaars soms een vleermuiskast of vogelnest overnemen. 

In de zomer van 2016 werd in Park de Voorveldse Polder een hoornaarnest gevonden in 

een ronde vleermuiskast in een es langs het pad aan de noordoostzijde van het park – 

bij het knotwilgenveldje. Uit voorzorg kan men het beste een afstand van 5 m van het 

nest houden.  

 

Uitgelichte soorten: de hoornaar (Vespa crabro) 

 

Uiterlijke kenmerken en voorkomen 

De hoornaar is de grootste wesp 

van Nederland. Hij is herkenbaar 

aan de vrij grote roodbruine kop en 

roodbruine borststuk. De hoornaar 

kan tot 3,5 cm groot worden. De 

ogen zijn langwerpig van vorm. De 

hoornaar maakt een duidelijk 

zoemend geluid bij het vliegen. De 

hoornaar wordt vooral aan-

getroffen in het oosten van 

Nederland.   

 

Steken 

Hoornaars hebben een slechte naam, maar zijn volgens veel auteurs minder agressief 

dan andere wespen. De steek van de hoornaar kan wel pijnlijker zijn. De meeste 

roofdieren laten de hoornaars met rust vanwege de pijnlijke steek. De wespendief eet 

wel hoornaars en kan zelfs een heel nest leegeten.  

 

Voedsel 

Hoornaars voeden hun larven met dierlijk materiaal. Ze vangen hiervoor voornamelijk 

vliegen en muggen en soms ook bijen, vlinders of libellen. De volwassen dieren leven 

van suikerrijke plantensappen, bijvoorbeeld van beschadigde bomen. Hiertoe worden 

 Foto: Accipiter, R. Altenkamp, Berlijn 

Gewone pad in winterschuilplaats. Foto: Jochem 

Kühnen 
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bastranden open geknaagd met de kaken. Boomsoorten die ze gebruiken zijn de eik, de 

es en de sering. Soms worden ook sappen uit afgevallen fruit opgenomen. 

 

Leefwijze 

Hoornaars leven in een kolonie en vertonen 

broedzorg. Alleen de koningin overleeft de 

winter. In mei bouwt zij een nieuw basisnest, 

zet eitjes af en verzorgt de larven. Na het 

verpoppen verschijnen hieruit de werksters, die 

de verzorgende taken van de koningin 

overnemen en het uiteindelijke nest maken. Dit 

wordt vaak gebouwd op een hoge en donkere 

plek. Soms worden ook nestkastjes van vogels 

gebruikt. Het nest wordt gemaakt van cellulose-

vezels die van dode bomen worden afgeknaagd. 

Later in de zomer produceert de koningin 

mannetjes en nieuwe koninginnen. De 

koninginnen worden door de mannetjes 

bevrucht en zoeken een schuilplaats voor de 

winter. 

 

Hoornaarsnest in een vleermuizenkast in 

de Voorveldse polder 



 

26 

6.  Visinventarisatie  

Inleiding  

Op 11 december 2016 heb ik een visinventarisatie-activiteit georganiseerd in Park de 

Voorveldse Polder. Voor deze activiteit heb ik mensen uitgenodigd van: 

 RAVON* werkgroep provincie Utrecht 

 Werkgroep Stadnatuur (IVN Utrecht) 

 Stichting Voorveldse Polder 

Er waren totaal 12 deelnemers. Bij aanvang heb ik een introductie gehouden over wat 

we gingen doen, met wie, met welke vangtuigen en hoe lang de excursie naar 

verwachting zou duren. Ik heb verteld dat het niet een ‘excursie’ was in de IVN-zin van 

het woord, er was niet ‘voorgelopen’ dus het was niet van te voren bekend wat we 

zouden gaan aantreffen. De verwachting was dat we een aantal vissen van stilstaande 

wateren zouden vangen en een aantal amfibieen. 

 

*RAVON staat voor Reptielen, Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland, een onderzoeks- 

en kennisorganisatie in dienst van de bescherming van deze soortgroepen. De 

werkgroep Utrecht is een groep van vrijwilligers die actief is in de provincie Utrecht. 

 

Vangtuigen 

Er is gevist met schepnetten van het RAVON. Dit zijn speciale grote, stevige schepnetten. 

Alle deelnemers konden hier aan meedoen. 

Daarnaast werd gevist met een elektrovisapparaat. Hierbij worden met een accu en 

twee polen een elektrisch veld in het water gebracht. De pluspool is een schepnet.  

 

  

 
 

 
 

 

 

Visinventarisatie: linksboven met schepnetten, rechtsboven met een draagbaar elektroaggregaat, linksonder de 

vangsten in een cuvet, rechtsonder de vangst van een snoek. 
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De vissen in de directe omgeving worden naar de positieve pool toe getrokken en 

kunnen met het schepnet uit het water geschept worden. Dit is een methode waarmee 

in ondiepe oevers en in met waterplanten begroeide ondiepe wateren gevist kan 

worden. 

 

Er is op 3 locaties gevist: 

 in de sloot aan de noordzijde van het tennispark; 

 in de amfibieënpoelen; 

 in de sloot aan de Ariënslaan tegenover hotel Mitland en de vaart bij de tunnel. 

 

Resultaten 

Er zijn 6 vissoorten gevangen plus één klein visje waarvan het niet duidelijk was of het 

een kolblei of een brasem was (zie onderstaande tabel).  

Er zijn bijzonder weinig vissen gevangen. Verklaring is dat de meeste sloten vol liggen 

met bagger, blad en takken. Deze maken dat de wateren vaak zuurstofarm of 

zuurstofloos zijn waarbij vissterfte kan optreden. Ook voor de andere dierlijke 

organismen kan zuurstofgebrek een probleem zijn. Het is van belang dat de sloten en 

poelen regelmatig worden geschoond en/of gebaggerd*. Ze dienen ook op diepte 

gehouden te worden zodat het water ’s winters bij vorst niet geheel bevriest. 

Mogelijk kan ook predatie van vissen door o.a. de aalscholver een rol spelen in de 

geringe hoeveelheid aanwezige vis. Verder valt er weinig te zeggen over de visstand 

omdat er zo weinig vissen zijn gevangen. Onderstaand wordt een korte toelichting op de 

gevangen soorten gegeven. 

 

In de amfibieënpoelen werden alleen kleine watersalamanders en een bruine kikker 

gevangen en geen vis. Dit is gunstig voor de amfibieën want vissen zouden kunnen 

prederen op hun eitjes en larven.  

 

Vangsten met schepnet en elektrovisserij op 11 december 2016 in Park de Voorveldse Polder 

Vissoort aantal 

Baars 9 

Zeelt 1 

Ruisvoorn 1 

Kolblei/brasem 4 

Snoek (van > 50 cm) 1 

Blankvoorn 11 

Marmergrondel 1 

  

Amfibieënsoort  

Kleine watersalamander 6 

Bruine kikker 1 

 

*In december 2016 is een deel van de sloten in het park gebaggerd. 
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De gevangen vissoorten 

 

Baars 

De baars is een algemene vissoort die in vele stilstaande of langzaam stromende 

wateren voorkomt. Hij leeft en jaagt in 

scholen, die in de regel uit individuen 

van gelijke grootte bestaan.  

Wanneer de baars een lengte van 

meer dan 10 cm heeft bereikt, gaat 

vis(broed) in toenemende mate deel 

uitmaken van het voedselpakket. 

 

Zeelt 

De zeelt is een bewoner van stilstaand  

water met een zachte modderbodem en 

een goed ontwikkelde vegetatie met 

(onder)water- en oeverplanten. De soort 

verdraagt lage zuurstofconcentraties. 

Volwassen zeelten zijn alleseters, maar 

zoeken bij voorkeur in de bodem naar 

voedsel; de beide tastharen naast de bek wijzen hierop.  

  

Ruisvoorn 

De ruisvoorn is een vis van helder stilstaand 

water dat rijk begroeid is met waterplanten, 

afgewisseld met open stukken. Deze vis houdt 

zich meestal dicht onder het wateroppervlak 

op. De ruisvoorn eet plantaardig materiaal, 

allerlei ongewervelden en in het water gevallen insecten. 

 

 

Snoek 

De snoek is onze grootste 

roofvis en kan tot maximaal 

140 cm lang worden. Hij 

jaagt opzicht en heeft dus 

belang bij helder water. Voor 

het afzetten van de eitjes en 

het opgroeien van de jonge snoekjes zijn waterplanten nodig. Jonge snoeken schuilen 

voor grote snoeken. Bij de snoek komt namelijk kannibalisme voor. 

 

Blankvoorn 

De blankvoorn is onze meest algemene 

vissoort en kan voorkomen in zowel stilstaand 

als stromend water. De blankvoorn stelt niet 

zoveel eisen aan het water, maar er moet wel 

voldoende zuurstof aanwezig zijn. 
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Marmergrondel 

De marmergrondel is een uitheemse soort, die 

sinds 2002 in Nederland wordt aangetroffen. Hij 

komt tegenwoordig algemeen voor in de grote 

rivieren en daaraan grenzende wateren. De 

soort komt van oorsprong uit de Kaspische- en de Zwarte Zee en het stroomgebied van 

de Donau. Via de aangelegde het Main-Donaukanaal is de gemarmerde grondel nu ook 

verspreid in het stroomgebied van de Rijn. 

 

Kolblei/brasem 

  

Kolblei (links) en brasem (rechts) zijn allebei karperachtige soorten die niet veel eisen 

stellen aan het water. Als ze kleiner zijn dan ca. 7 cm zijn ze moeilijk te onderscheiden. 

De brasem is een vissoort die goed bestand is tegen geëutrofieerd, troebel water en die 

met zijn uitstulpbare bek de bodem omwoelt om voedsel te vinden. De kolblei is iets 

meer afhankelijk van het voorkomen van waterplanten. 

 

NB. De nummertjes bij de afbeeldingen hebben te maken met belangrijke determinatie 

kenmerken van de soorten (www.sportvisserijnederland.nl). 

http://www.sportvisserijnederland.nl/
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7.  Plantenjacht 

 

Toelichting 

FLORON staat voor Floristisch Onderzoek Nederland. Deze organisatie zet zich in voor 

onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora.  

In 2016 organiseerde FLORON voor de derde maal de Eindejaars Plantenjacht. Hierbij 

wordt onderzocht hoeveel verschillende planten er midden in de winter nog in bloei 

staan en welke bloeiende plant het meest wordt gezien.  

Het is de bedoeling dat plantenliefhebbers in heel Nederland In de kerstvakantie op 

zoek gaan naar bloeiende planten. Door het relatief warme winterweer van de laatste 

j

a

r

e

n

 

w

o

r

d

t

 

v

e

r

w

a

c

h

t

 

e

en recordaantal plantensoorten bloeiend te vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

soorten die bij het uitblijven van nachtvorst de bloei nog wat weten te rekken of om 

soorten die het hele jaar door bloeiend te vinden zijn. Ook kunnen de echte 

voorjaarsbloeiers al wat eerder bloeien op een zonnig en beschut plekje. Meer 

informatie over deze actie is te vinden op http://www.floron.nl/plantenjacht. 

Spelregels 

De regels zijn als volgt: 

 Kies een dag in de periode van 25 december en 3 januari, met goed weer voor een 

wandeling. 

 Noteer gedurende één uur alle wilde en verwilderde planten die in bloei staan. Losse 

foto's en meldingen van bloeiende planten mogen ook. Aantallen hoeven niet 

genoteerd te worden. 

http://www.floron.nl/plantenjacht
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 Geef de resultaten door aan FLORON door het meldingsformulier in te vullen.  

 

Uitvoering  

Op 1 januari 2017 heb ik in de Voorveldse Polder de plantenjacht gedaan. Na een uur 

wandelen en speuren naar bloeiende planten werd in Park de Voorveldse Polder slechts 

één plantensoort bloeiend waargenomen: het straatgras (Poa annua) zie onderstaande 

foto. Een waarschijnlijke reden dat geen andere planten bloeiend werden aangetroffen 

is dat de temperatuur voorafgaand aan de dag waarop de waarnemingen werden 

gedaan twee dagen onder de 0° C was. Bij een temperatuur van enkele graden hoger 

hadden mogelijk meer soorten kunnen bloeien.  

Het straatgras was landelijk ook de soort die het meest in bloei werd aangetroffen 

tijdens de plantenjacht in deze winter (zie onderstaande tabel). 

 

 
Straatgras 

 

Landelijke top 10 van bloeiende planten van 2016-2017 (bron: 

http://www.floron.nl/plantenjacht) 

 

Plantensoorten Aantal malen 
waargenomen 

Straatgras 488 

Madeliefje 451 

Klein kruiskruid 449 

Vogelmuur 406 

Herderstasje 391 

Paardenbloem 341 

Paarse dovenetel 298 

Tuinwolfsmelk 214 

Kleine veldkers 197 

Canadese fijnstraal 158 

 

http://www.floron.nl/plantenjacht
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8. Vogels 

Inventarisatie vogels 

In februari 2017 heb ik samen met een ervaren vogelaar een inventarisatie van 

aanwezige vogels gedaan in park de Voorveldse Polder. We hebben ongeveer een uur 

rondgelopen in het park met een verrekijker en alle soorten opgeschreven die we 

hoorden en zagen. Dit leidde tot de volgende soortenlijst: 

 

Aalscholver Kraai 

Blauwe reiger Krakeend 

Boomklever Kuifeend 

Boomkruiper Meerkoet 

Canadese gans Merel 

Ekster Nijlgans 

Fuut Pimpelmees 

Gaai Roodborst 

Goudhaantje Spreeuw 

Grauwe gans Staartmees 

Grote bonte specht Stadsduif 

Halsbandparkiet Vink 

Houtduif Waterhoen 

Kauw Wilde eend 

Kokmeeuw Winterkoning 

Koolmees Zanglijster 

 

Daarnaast heb ik in de rest van het jaar ook nog een aantal andere soorten waar-

genomen, nl. bosuil, buizerd, tjiftjaf, groenling, glanskopmees, putter, heggemus, kleine 

mantelmeeuw, scholekster en zwartkop. 

Ook de ijsvogel wordt regelmatig gespot in het park (waarneming.nl), maar deze heb ik 

hier zelf niet waargenomen. Ook hoorde iemand tijdens een excursie in het park een 

braamsluiper. 

 

Welke vogels broeden in het park 

Volgens het Groenbeheerplan (Zwanenburg, 2005) zijn ongeveer 15 soorten die broeden 

in het park. De merel, roodborst, tjiftjaf en winterkoning zijn de talrijkste bosvogels. De 

zwartkop, zanglijster en heggenmus komen relatief schaars voor. De heggenmus 

prefereert namelijk jonge bosfasen en lage struiken en vindt in de Voorveldse Polder dus 

niet zijn optimale biotoop. De zwartkop broedt graag in een dichte ondergroei met 

struiken, bramen en hoge kruiden als brandnetel. De struiklaag in het park is relatief 

open: dat verklaart het geringe voorkomen van de zwartkop. 
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Uitgelichte soort: de bosuil (Strix aluco) 

 

Uiterlijke kenmerken 

De bosuil is ongeveer 40 cm lang en heeft een spanwijdte van circa een meter. Het 

vrouwtje is iets groter dan het mannetje en weegt ongeveer een halve kilo. De kleur van 

het verenkleed is variabel. De bosuil heeft een vrij grote kop met zwarte ogen, grote 

verborgen oren en er zijn geen pluimen op de kop. In het verenkleed heeft hij witte 

vlekken of dwarsstrepen.  

De bosuil heeft relatief grote vleugels waardoor hij met weinig inspanning snel kan 

stijgen en lange zweefvluchten kan maken. De veren op de vleugels zijn zo gevormd dat 

ze geluid dempen en de uil een geruisloze vlucht kan maken. 

 

Zintuigen 

De bosuil heeft scherpe ogen die vooral bij heel weinig licht goed zien. Hij ziet bijna geen 

kleur, maar wel heel scherp in zwart-wit. Bijzonder aan de oren is dat de ene iets hoger 

zit dan de anderen. Hierdoor kan de uil zijn prooi op het gehoor heel goed lokaliseren. 

Hij vangt zijn prooi dan ook primair op geluid, 

 

Leefwijze 

De bosuil komt algemeen voor in bossen, 

parken en tuinen. Hij jaagt vrijwel alleen ’s 

nachts en in de schemering. Overdag houdt 

hij zich schuil in de top van een boom.  

De bosuil eet voornamelijk muizen en andere 

kleine zoogdieren, maar bij afwezigheid 

daarvan eet de bosuil ook vogels, 

regenwormen, grote insecten, amfibieën, 

reptielen en zelfs vissen worden gegeten. De 

onverteerbare delen van zijn prooien worden 

in de vorm van braakballen uitgebraakt. 

 

Broeden 

De bosuil broedt over het algemeen in 

boomholtes. Het mannetje begint in de herfst 

al zijn territorium af te bakenen door zich luid 

te laten horen (met zijn karakteristieke geluid 

hoeoeoe… hoe-hoe-hoe-hoeeee). De balts begint in januari, het broeden meestal in 

februari of maart. Het aantal eieren dat wordt gelegd hangt af van het beschikbare 

voedsel. Het mannetje zorgt voor het voedsel en het vrouwtje broedt en voert de 

jongen. Na 4-5 weken gaan de jongen voor het eerst af en toe uit het nest en worden 

het takkelingen genoemd. Na anderhalve maand komen ze niet meer teug naar het nest. 

 

Leefgebied 

De bosuil komt voor in het grootste deel van Europa en ook wel in Azië en Afrika. 

In Nederland zijn er ongeveer 5000 broedparen van de bosuil. Het is daarmee de meest 

voorkomende uilensoort.  

Foto: Chrumps, 2007 (Wikipedia) 
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Er moeten heeft voldoende (oude) bomen aanwezig zijn, er moet het hele jaar voedsel 

beschikbaar zijn en voldoende roest- en broedplaatsen. Het territorium is ongeveer 20-

30 ha groot. 

 

Bosuil in de Voorveldse Polder 

De roep van de bosuil wordt af en toe gehoord in Park de Voorveldse Polder. Tot het 

eind van het vierseizoenenproject was het mij niet duidelijk of de bosuil ook in of in de 

omgeving van het park broedde. Mijn idee was eigenlijk om voor te stellen om een 

bosuilenkast op te hangen in het park om de uil meer mogelijkheden te geven. 

 

In maart van 2017 echter heb ik 3 jonge bosuilen (takkelingen) gezien op het vogeleiland 

in de Voorveldse polder! Het lijkt dus zeer waarschijnlijk dat de bosuilen zelf al een 

broedplaats gevonden hebben in de directe omgeving. Dit was wel een geweldig besluit 

van mijn vier seizoenenproject! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie jonge bosuilen in het park (foto: P. Kujala, waarneming.nl) 
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9. Natuur zien in Park de Voorveldse Polder 

 

In een park als Park de Voorveldse Polder is het hele jaar wel wat te zien en toe doen. In 

dit hoofdstuk wil ik daar nog wat tips voor geven. 

Winter 

Bomen herkennen aan hun knoppen 

Zie http://www.bomengids.nl/knop.html 

Een zoekkaart is te verkrijgen via https://winkel.ivn.nl/zoekkaart-bomen-in-knop-

24999454.html 

 

Plantenjacht 

Kijken welke planten bloeien in de winter 

Zie Hoofdstuk 7 of http://www.floron.nl/plantenjacht 

 

Tuinvogeltelling 

In het laatste weekend van het jaar organiseert de Vogelbescherming de nationale 

tuinvogeltelling. Dit kun je ook in het park doen. 

Zie https://www.tuinvogeltelling.nl/tuinvogels voor herkenning van de meeste in de tuin 

voorkomende vogelsoorten. 

Voorjaar 

Reptielen – de ringslang -  broeihoop omzetten 

De ringslang is de enige reptielensoort die te verwachten is in het park. Omdat de 

ringslang warme plekken nodig heeft voor de voortplanting is een broeihoop aangelegd 

op het knotwilgenveld.  

Eind maart – begin april is een goede tijd om de broeihoop voor ringslangen op het 

knotwilgenveld af te graven en te controleren op eischalen van het vorige jaar. Daarmee 

kan duidelijkheid worden verkregen of de ringslang zich daadwerkelijk voortplant in het 

park. De broeihoop moet ook jaarlijks weer opnieuw worden opgebouwd. Dit omzetten 

van de broeihoop wordt gedaan door de Stichting Voorveldse Polder en zij kunnen 

daarbij extra handen gebruiken. De datum wordt aangekondigd in de Nieuwsbrief. 

 

Planten - Stinzenplanten 

In Park de Voorveldse Polder is een aantal stinzensoorten aangeplant. De meeste zijn te 

vinden in het stinzenbosje, ten noorden van de amfibieënpoelen, maar ook op enkele 

andere plekken in het park. Op de onderstaande foto’s zijn de soorten weergegeven die 

werden aangetroffen in het voorjaar van 2016 en 2017. 

 

http://www.bomengids.nl/knop.html
https://winkel.ivn.nl/zoekkaart-bomen-in-knop-24999454.html
https://winkel.ivn.nl/zoekkaart-bomen-in-knop-24999454.html
http://www.floron.nl/plantenjacht
https://www.tuinvogeltelling.nl/tuinvogels
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Sneeuwklokje Daslook 

  
Longkruid Zomerklokje 

  
Kievitsbloem Winterakoniet 

  
Maarts viooltje Vingerhelmbloem 
 

Natuurlijk kunnen in het voorjaar ook veel andere plantensoorten aangetroffen in het 

park. Vanaf mei bijvoorbeeld de grote ratelaar. 
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Uitgelichte plantensoort: Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius) 

 

De grote ratelaar  behoort tot de 

bremraapfamilie. Deze familie 

staat bekend om zijn 

parasitisme. De soorten van het 

geslacht Rhinanthus (ratelaar) 

zijn halfparasieten. Dit zijn 

soorten die wel fotosynthese 

hebben maar zich in stand 

houden ten koste van een ander 

organisme. Bij ratelaars is dit 

gras of klaver. De ratelaar boort 

deze aan en haalt hier een gedeelte van zijn nutriënten uit. Zo heeft de ratalaar in 

armere omstandigheden een concurrentievoordeel op die andere planten. Hiermee 

wordt het gras wat teruggedrongen, waardoor er meer plaats is voor andere planten, 

zoals bepaalde orchideeënsoorten. De grote ratelaar komt voor in vochtige, matig 

voedselrijke graslanden.  

 

De grote ratelaar wordt tot 80 cm hoog en heeft gele bloemen met een donkerpaarse lip 

(zie onderstaande afbeelding). De naam is ratelaar is afkomstig van het geluid dat de 

zaden maken als de plant aan het verdrogen is. Bij beweging maken ze een rammelend 

geluid. 

 

De ratelaar is een eenjarige soort. De 

zaden blijven maar een jaar kiemkrachtig, 

daarom is het van belang dat velden met 

de ratelaar laat in het seizoen gemaaid 

worden, als de zaden van het jaar rijp zijn. 

 

Verwante soorten van de grote ratelaar 

zijn de kleine ratelaar en de harige 

ratelaar. De kleine ratelaar heeft kleinere 

kelk en meestal geen paarse lip. De grote ratelaar komt veel meer voor dan de kleine 

ratelaar. De harige ratelaar is goed te onderscheiden door de donzige behaarde kelk. 

 

In de Voorveldse Polder worden 

bepaalde deelgebieden pas eind 

juni gemaaid zodat de ratelaar 

zaad kan vormen. De 

maaimachine is overigens een 

goede verspreider van het zaad. 

De grote ratelaar staat bij de 

amfibieënpoelen en in het 

knotwilgenlandje en bloeit vanaf 

mei tot het najaar. 
 

Grote ratelaar 
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Zomer 

Vlinders 

Zie bijvoorbeeld http://www.vlindermee.nl/doc/zoekkaart.pdf 

 

Wanneer kun je het beste vlinders kijken? 

Vlinders kun je het beste zoeken met mooi weer, dan zie je veel meer dan met koud en 

nat weer. Het moet warm genoeg zijn voor vlinders om te kunnen vliegen. Het is het 

beste als er niet te veel wind staat en de zon een beetje schijnt. Je hebt de grootste kans 

om veel vlinders te zien in de perioden half mei tot eind mei en van begin juli tot half 

september. 

 

Vlinders in de Voorveldse Polder 

Vlinders die voorkomen in Park de Voorveldse Polder zijn atalanta, boomblauwtje, bruin 

zandoogje, citroenvlinder, dagpauwoog, distelvlinder, eikenpage, gehakkelde aurelia, 

groot dikkopje, groot koolwitje, kleine vos, kleine vuurvlinder, klein geaderd witje, klein 

koolwitje, landkaartje en oranjetipje (www.waarneming.nl, waarnemingen in het park in 

2016 en Vlindergids Utrecht). 

 

Monitoring 

Op 7 september ben ik op mijn verzoek mee geweest met Geert-Jan Roebers die 

vlinders monitort voor de Vlinderstichting. Hij doet 5x per jaar een monitoringsronde in 

Park de Voorveldse Polder. Hiervoor wordt een vaste route gelopen van ongeveer 500 

m, verdeeld in 10 sectoren. Per sector wordt naar vlinders gekeken, soorten en 

aantallen, over een gebied van 5 m breed en 5 m hoog. We troffen de volgende vlinders 

en aantallen aan: 13 bonte zandoogjes, 1 atalanta en 2 kleine koolwitjes. 

 

  
Distelvlinder  Klein geaderd witje  

 

Uitgelichte vlindersoort: Bont zandoogje (Pararge aegeria) 

 

Voorkomen 

Het bont zandoogje is een algemene standvlinder die zich in de twintigste eeuw sterk 

uitgebreid heeft. Het bont zandoogje komt tegenwoordig verspreid over het hele land 

voor. Vooral in bosranden en open bossen; ook tuinen en parken in een bosrijke 

omgeving. 

 

http://www.vlindermee.nl/doc/zoekkaart.pdf
http://www.waarneming.nl/
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Uiterlijke kenmerken 

Voorvleugellengte: 19-22 mm. De 

bovenkant van de voorvleugel is 

donkerbruin met een geeloranje 

vlekkenpatroon en een wit-

gekernde zwarte oogvlek. Op de 

bovenkant van de achtervleugel 

bevinden zich drie of vier 

witgekernde zwarte oogvlekken. 

 

 

Ontwikkeling 

Het vrouwtje legt haar eitjes op half in de schaduw staand gras. De rups leeft van gras, 

zoals roodzwenkgras, kortsteel, straatgras, veldbeemdgras, kropaar, pijpenstrootje en 

witbol. De vlinder leeft ongeveer drie weken. Er zijn twee tot drie generaties per jaar. 

Het bont zandoogje overwintert als rups of als pop. De vrij slanke, lichtgroene rups 

wordt tot 27 mm lang en heeft een vrij korte beharing. Hij heeft een groene kop en 

donkere lichtomrande rugstrepen. Het uitsteeksel op het eind van het achterlijf is 

typisch voor zandoogjes. De vliegtijd is van eind maart tot en met oktober. Er zijn twee 

tot drie generaties per jaar. De mannetjes zijn vrij territoriaal en fel tegenover 

soortgenoten en jagen andere mannetjes van dezelfde soort weg. 

 

Voedsel 

De vlinders voeden zich met honingdauw, sap van vruchten en bloedende bomen en 

met nectar van onder andere braam, koninginnenkruid, distel en struikheide. 

 

Vleermuizen 

 

Waarnemen van vleermuizen 

De geluiden van de vleermuis zijn te hoog om te horen met het menselijk oor. Een 

vleermuisdetector (Engels: batdetector) is een apparaat dat ultrageluid kan registreren 

en omzetten in hoorbaar geluid. Met de batdetector kunnen de verschillende soorten 

vleermuizen uit elkaar worden gehouden. De detector is hierdoor geschikt om de 

verspreiding van vleermuissoorten in kaart te brengen. 

 

Vleermuizen in Park de Voorveldse Polder 

In de vleermuiskasten zijn de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de 

ruige vleermuis (Pipistrellus nathusii) aangetroffen. 

 Jagend zijn waargenomen (met een Volkmann SSF BAT2 Fledermaus-Detector): de 

gewone dwergvleermuis, de watervleermuis (Myotis daubentonii), de laatvlieger 

(Eptesicus serotinus) en de rosse vleermuis (Nyctalus noctula). Deze waarnemingen zijn 

gedaan door Hedzer Ferwerda van de Stichting Voorveldse Polder. 

 

Bont zandoogje 
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Ronde vleermuizenkast Platte vleermuizenkast 

 

Vleermuiskasten 

In 2011, het internationale jaar van de vleermuis, heeft de gemeente Utrecht 280 

vleermuiskasten opgehangen. Hiermee worden parken met relatief jongere bomen van 

holten voorzien. De functie van de kasten zal op termijn overgenomen worden door 

holtes in oudere bomen. Ook in park de Voorveldse Polder zijn een aantal (platte en 

ronde) vleermuiskasten opgehangen. Het gebruik van de vleermuiskasten wordt door de 

Stichting Voorveldse Polder gemonitord. 

 

Uitgelichte soort: de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

 

Uiterlijk 

De gewone dwergvleermuis is één van de kleinste Europese vleermuissoorten. Hij wordt 

tot 5 cm lang bijeen spanwijdte tot 24 cm, en weegt minder dan 10 gram. De vacht is 

bruin: de bovenzijde kan verschillen van oranjebruin tot donkerbruin, de onderzijde is 

gelig tot grijzig bruin. De snuit, oren en vleugels zijn zwartbruin. De oorschelp is kort, 

breed en driehoekig, met een afgeronde punt.  

 

Verblijfplaatsen 

Kraamkolonies zijn in Nederland 

vooral in gebouwen, 

bijvoorbeeld in spouwmuren. De 

groepsgroottes lopen uiteen van 

enkele tientallen tot meer dan 

tweehonderd dieren. Gewone 

dwergvleermuizen zijn plaats-

trouw, maar gebruiken 

meerdere verblijfplaatsen en 

verhuizen relatief vaak. Ze 

overwinteren in groepjes in 

gebouwen, bomen of vleermuis-

kasten. In november of 

december beginnen ze aan hun winterslaap, maar laten zich ook ‘s winters nog vaak 

zien.  

 

Foto: I CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org 

/w/index.php?curid=185712 

https://commons.wikimedia.org/
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Voedsel 

De dwergvleermuis jaagt op kleine insecten, voornamelijk mugjes en schietmotten, 

maar ook motten en gaasvliegen. De dwergvleermuis jaagt over water en weilanden, 

langs heggen en bosranden en bij lantaarnpalen. De dieren vangen geregeld meer dan 

driehonderd insecten per nacht. Ze jagen hoofdzakelijk binnen en straal van 2-5 km. 

Voortplanting 

De paartijd duurt van augustus tot november. Na de paring bewaren de vrouwtjes het 

sperma in de baarmoeder, waarna in april de bevruchting plaatsvindt. Vanaf dan worden 

de kraamkolonies bevolkt en in juni – juli worden de 1 tot 2 jongen geboren. Na drie 

weken kunnen de jongen vliegen en na zes weken al voor zichzelf foerageren. 

De dwergvleermuis wordt gemiddeld vier jaar oud. De maximale leeftijd is 16 jaar. 

 

Verspreiding 

De dwergvleermuis komt vooral voor rond bebouwing, maar is te vinden in ieder 

habitat. Het is een van de meest voorkomende vleermuizen van Europa en de meest 

voorkomende in stedelijk gebied.  

Het is de meest voorkomende vleermuis in Nederland: 90% van de waargenomen 

vleermuizen zijn gewone dwergvleermuizen. In vrijwel elke straat kun je ze vinden. De 

dwergvleermuis vrij algemeen in tuinen, bosranden en boomgaarden.  

Herfst  

Paddenstoelen 

Vooral in het najaar maar ook in de andere seizoen kunnen paddenstoelen worden 

gevonden in het park. Soorten die ik aantrof waren: dikrandtonderzwam, echt judasoor, 

elfenbankje, gele trilzwam, langsteelfranjehoed, oesterzwam, oranjerode stropharia, 

zilveren boomkussen, zwavelkopje. Ook de gekraagde aardster komt voor in het park, 

maar die heb ik niet zelf waargenomen. 
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Gele trilzwam Dikrandtonderzwam 

  
Langsteelfranjehoed Oranjerode stropharia 

  
  

  
Echt judasoor Zilveren boomkussen 

  
Zwavelkopjes Oesterzwam? 

 

Uitgelichte paddenstoelensoort: Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) 

 

Uiterlijk 

De hoed van de zwavelzwam is 10-40 cm breed, eerst tongvormig of knolvormig, later 

waaiervormig. De hoed is vaak met andere hoeden vergroeid. Het geheel kan wel 10 kg 

zwaar worden. De kleur is eerst eigeel tot oranje, met een lichtgele groeirand, later 

verbleekt de hoed. Het vlees is 

eerst week en saprijk, later 

brokkelig en bros. 

 

Indeling 

De zwavelzwam behoort binnen 

het rijk van de schimmels tot de 
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Basidiomycota ofwel de steeltjeszwammen. Kenmerkend voor deze groep is dat de 

sporen in een basidium (steeltje) gevormd worden. Deze steeltjes zijn alleen met de 

microscoop waar te nemen, waarneembaar. De meeste macrofungi zijn 

steeltjeszwammen.  

Binnen de groep van de steeltjeszwammen hoort de zwavelzwam tot de 

buisjeszwammen. Dee zijn te herkennen aan de dicht op elkaar staande buisjes onder de 

hoed, die op een spons lijken. 

Verder is de zwavelzwam een parasiet. Een parasiet onttrekt organische stoffen aan 

bomen, die als gevolg daarvan kunnen afsterven. De boom die wordt aangevallen door 

de zwam krijgt bruinrot waardoor het kernhout van de boom krimpt en bovendien 

roodachtig bruin verkleurt. De stam van de boom wordt langzamerhand steeds verder 

uitgehold. Vaak kan een parasiet na het sterven van de boom nog verder groeien op de 

dode boom (als saprofyt) en hiermee de resten van de gastheer opruimen. 

 

Voorkomen 

De zwavelzwam komt voornamelijk voor op (meest levende) eiken maar ook op ander 

loofhout. Het vruchtlichaam is eenjarig. De zwam is meestal zichtbaar in de zomer en de 

herfst. De vruchtlichamen van de zwavelzwam verschijnen niet elk jaar. 

De zwam komt over grote delen van de wereld voor en is zeer algemeen in Nederland. 

 

Gebruik 

De jonge zwavelzwam is eetbaar en kan bij wijze van spreken als een Wiener schnitzel 

worden gepaneerd en gebakken. Tevoren afkoken wordt aangeraden. In het Engels heet 

de zwavelzwam Chicken of the woods, en volgens de bronnen doen de textuur en smaak 

aan kip denken. 

 

De zwavelzwam in park de Voorveldse polder 

In het park liggen veel stobben – in stukken gezaagde stammen – van eiken. Op deze 

stobben kan de zwavelzwam in het najaar worden aangetroffen. Ook op een van de 

knotwilgen in het knotwilgenveldje is de zwam waargenomen. 
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En wat kun je verder nog zien in het park? 

Libellen  

  
Steenrode heidelibel Grote keizerlibel 

 

Mossen en korstmossen 

 

  
 

En veel bloeiende planten 

 

  
Ereprijs Paardenbloem 
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Rode klaver Boterbloem 

  
Heelblaadjes Dagkoekoeksbloem 

 

En nog veel meer…… ga maar kijken! 
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10. Afsluiting 

 

Dit was het dan: het vierseizoenenproject. 

Wat heb ik ervan geleerd? 

Het was leerzaam in de zin van:  

 De ervaring van het (bijna) wekelijks bezoeken van een stukje groen in de buurt van 

huis door de seizoenen heen bleek bijzonder. Het wordt langzamerhand ‘jouw 

gebiedje’. Je ziet bijna elke keer wel weer iets nieuws: andere planten in bloei, een 

paddenstoel die je nog niet opgevallen was, een neerstrijkende libel en het komen 

en gaan van de seizoenen. Soms is het ook wel wat saai en word je bijna ongeduldig 

om nieuwe ontwikkelingen te zien. In zijn geheel is het echter een mooie ervaring 

geweest. Het is bijna moeilijk om er na een jaar mee op te houden. 

 Zelfs een lawaaierig park, omsloten door wegen (het zou ook wel wat minder 

mogen…) kan een bepaalde rust geven. Even uit de stad het groen in. Gezien het 

grote aantal wandelaars (al dan niet met hond), fietsers, ruiters te paard, hardlopers 

en de zomer veel kinderen in de waterspeeltuin wordt het park door de omliggende 

buurten goed gebruikt. En er is dan ook veel te zien en te doen. 

 

Bedankt! 
Bij deze wil ik graag de mensen die op één of andere wijze hebben bijgedragen aan het 

tot stand komen van dit rapport, namelijk (in alfabetische volgorde): 

 Ank de Hoop 

 Anne-Marie Beekman 

 Carin van de Veer 

 Dirk Jan Boerwinkel 

 Geert-Jan Roebers 

 Harm Dotinga 

 Hedzer Ferwerda 

 Jos Spier 

 Marry Reinink 

 Pien Jansen 

 Roon Bakels 

 Titia Kan 

 

En natuurlijk ook de andere mensen van  

 het Cursusteam van de Natuurgidsenopleiding IVN Vecht & Plassengebied 

 de Stichting Voorveldse Polder en  

 de Werkgroep Stadsnatuur (IVN Utrecht) 

 

 

Tijdens het project met een boterham op 

mijn bankje in het park 
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