Nieuwsbrief
In dit nummer
Herfstexcursie
Natuurwerkdag
Hoornaarsnest

Eekhoorns
Boer
Dirk

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
Het is al volop herfst en net als
vorig jaar organiseert de Stichting Voorveldse Polder weer
een herfstwandeling. Tijdens een
rondwandeling van ± twee uur,
onder leiding van Paul van Kan,
kunt u in het park allerlei herfstverschijnselen ontdekken.

Boer Dirk

We kijken onder andere naar:
paddenstoelen, de verkleurde
bladeren en de knoppen van de
verschillende bomen.

Vreemd object

Datum: zondag 29 oktober
Tijd:

14.00 uur

Start: tunneltje Ariënslaan
(bij hotel Mitland)

NATUURWERKDAG
Op zaterdag 4 november worden
door heel Nederland vrijwilligersacties in de natuur georganiseerd.
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 en distels.
U wordt van harte uitgenodigd bij
deze werkdag in het groen. Iedereen
is welkom, ook al kunt u maar een
uurtje. Het planten van bollen is ook
voor kinderen een leuke activiteit.
Datum: zaterdag 4 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 meenemen? Voor ander gereedschap - handschoenen, prikkers,
harken en dergelijke - wordt gezorgd.
Na afloop gaan we samen iets drinken.
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WAT SPEELT ER IN HET PARK
HOORNAARSNEST

VERBETEREN VAN HET

Op de splitsingen van het wandelpad
langs het Lo Bruntpad komt u sinds kort
een bordje tegen over een hoornaarnest.

LEEFGEBIED VAN DE EEKHOORNS

Hier het bordje
dat u ziet, komend vanaf het
tunneltje bij
hotel Mitland.
Het nest zit
tussen de wortels van de wilg
met het vogelkastje aan het
linker pad langs
het water.
De meneer links heeft het advies op het
bordje niet opgevolgd.
De hoornaar (zie kleine foto pag. 1) is de
grootste wespachtige van Nederland en
kan tot 3,5 centimeter lang worden. Ondanks de indrukwekkende grootte en het
luide gezoem is de hoornaar minder
agressief dan andere wespen, maar hun
steek is wel pijnlijk.

De gemeente Utrecht is begonnen met een
project om het leefgebied van de eekhoorn te
verbeteren.
De eekhoorn komt momenteel al voor in een
aantal gebieden aan de oostrand van de stad
(waaronder de Voorveldse Polder), en voor
zowel ecologie als natuurbeleving van bewoners en bezoekers willen we de eekhoorn
graag een handje helpen zich (permanent) te
vestigen en te verspreiden in de stad. Na een
inventarisatie is gebleken dat het aanplanten
van hazelaar en/of naaldbomen op open plekken in groengebieden (en daardoor creëren
van meer voedselbronnen en schuilplaatsen
voor de eekhoorn) hiervoor de meeste kansen
biedt
In het kader van dit project worden op een
aantal plaatsen in Park Voorveldse Polder
hazelaars aangeplant. Het gaat dan vooral om
locaties waar de eekhoorn nu (te) weinig
beschutting heeft, dus bijvoorbeeld waar gaten
vallen in het struikgewas of clusters van hazelaar op open plekken.
TOILETTEN IN HET PARK
Vorig jaar hebben we u bericht over de mogelijke plaatsing van een definitieve toiletvoorziening bij de waterspeelplaats. Door de gemeente Utrecht is nu een toiletgebouwtje
besteld en voor het onderhoud daarvan worden contracten afgesloten.
In november worden de tijdelijke toiletten bij
de waterspeelplaats vervangen door vaste.
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NATUURBEHEER
BOER DIRK MEERKERK
Boer Dirk en zijn medewerkster Romi hebben
ons met zijn paard en wagen een aantal keren
geholpen met het maaien en verwijderen van
maaisel en brandnetels en bij de opbouw en afvoer van de slangenbroeihoop.
Het werken met paard en wagen heeft als belangrijk voordeel dat de vaak drassige grond
hierdoor minder te lijden heeft, wat vooral goed
is voor het bodemleven en de vegetatie.
Voor de hulp van boer Dirk stelt de gemeente
als voorwaarde dat er voldoende vrijwilligers zijn
die hem daarbij kunnen helpen.
Het is vooral leuk om dit samen met hem te
doen omdat Boer Dirk enthousiast is en een
zeer positieve instelling heeft. Hij vindt het leuk
om met samen te werken en ons te helpen.

Dirk Meerkerk kwam in Utrecht toen hij,
door de veranderde regelgeving na de MKZ
crisis, ophield met zijn boerenbedrijf. Hij
doet deze werkzaamheden al zo`n 24 jaar
op verschillende plekken in de stad. Onder
andere in een aantal parken en langs de
singels.
Naast deze werkzaamheden heeft hij ook
een eigen stalhouderij met een aantal paarden en een verzameling antieke rijtuigen die
ingezet kunnen worden bij evenementen en
``rouw en trouw``
Tenslotte een uitspraak van hem: ``Alles
heeft aandacht nodig, dus ook de vrijwilligers`` Als Stichting Voorveldse Polder
hopen we nog lang met hem samen te kunnen werken.

Informatie: D. Meerkerk, De Perk VOF:
Hij werd voor dit werk gevraagd door Wim
“De Paarden van nu het Gerij van toen”
Horst, adviseur van de gemeente en verantwoor- Bezoekadres: Dorp 70, Polsbroek
delijk voor het bijzonder gebruik van parken.
Tel: 06 -53192484 mail: deperk@live.nl
Facebook: Stal het tuigpaard
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INFORMATIE OVER HET PARK VOORVELDSE POLDER
KOMENDE ACTIVITEITEN

VREEMD OBJECT IN HET PARK

29 oktober

Herfstexcursie
Start: 14.00 uur

4 november Natuurwerkdag
 Schoonmaakactie
 Bollen planten
 Brandnetels afvoeren
Start: 10.00 uur
2 december Schoonmaakactie
Start: 10.00 uur

Ra, ra wat staat daar aan het water in de
buurt van de vlonder? Is het een pijp van
een barbecue of de rest van een terrasverwarming?
Het antwoord op die vraag wordt gegeven
door Davide Dominoni van het Nederlands
Instituut voor Ecologie in Wageningen. Hij
doet onderzoek in het kader van het project
‘Effecten van kunstlicht op flora en fauna in
Nederland’. (www.lichtopnatuur.org)
Na overleg met de Utrechtse stadsecologen heeft hij voor zijn onderzoek aan stadsvogels een voederautomaat en verschillende nestkastjes in het park geplaatst.
Het onderzoek is gestart en hopelijk kunnen
we u in een volgende nieuwsbrief of op de
website meer vertellen over de resultaten.

Natuurwerkdag 2016

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 tekst van de Visie Voorveldse
Polder en verslagen van activiteiten.
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