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

Slangenbroeihoop
Nieuw toiletgebouw
Kunst in het
park
Voorjaarswandeling
Natuurwerkdagen

SLANGENBROEIHOOP

Voorgaande jaren was het een
Het is het weer tijd om de ringslangsucces, daarom nodigen we u ook broeihoop op het oude wilgenveld te
dit voorjaar weer uit voor een
verversen. Dit jaar doen we dat op:
vroege vogelexcursie.
zaterdagmorgen 7 april,
De bomen zitten dan nog niet in tegelijk met de schoonmaakactie.
blad, dus hopen we - onder de
enthousiaste begeleiding van Kees Vanaf 10.00 uur worden de resten van
de oude broeihoop afgegraven en hoJanse - veel verschillende vogels
pen we lege eikapsels van ringslangen
te zien en te horen.
te vinden. Als we die vinden weten we
Datum: zaterdag 31 maart
dat er vorig jaar eieren in de broeihoop
Tijd: 06.30 uur
gelegd zijn en dat er jonge ringslangen
geboren zijn.
Start: Tunneltje Ariënslaan
Bij het opbouwen van een nieuwe
Duur: ongeveer 1½ uur
broeihoop zijn veel handen nodig!
Heeft u een verrekijker, neem
Wil je komen helpen? Meld je aan bij:
die dan mee.
hedzerff@gmail.com

Festival
Activiteiten

Opbouw slangenbroeihoop vorig jaar
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WAT SPEELT ER IN HET PARK ?
NIEUW TOILETGEBOUW

KUNST IN HET PARK
In een vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat
er in Park Voorveldse Polder een kunstobject geplaatst gaat worden. Het kunstwerk,
een grote metalen bank, is ontworpen door
Tomasz Vetulani die ook de Eendenbrug
langs het fietspad bij de Huizingalaan ontworpen heeft.

De afgelopen tijd is er gewerkt aan een
nieuw toiletgebouw bij de waterspeelplaats.

Inmiddels is de vergunning verkregen en zijn
de werktekeningen klaar. Op dit moment is
een staalfabriek begonnen met het maken
van het object in dik staal.

Zaterdag 10 maart is dit groene gebouwtje
officieel geopend door wethouder Geldorf
en Sandra Helmus, projectleider van de
Maag Lever Darm Stichting. De nieuwe
toileteenheid is geplaatst naast de waterspeelplaats De Zeven Stroompjes, en vervangt de dixi’s die tot voor kort bij de fietsenstalling stonden. De unit beschikt over
één toilet voor mindervaliden, drie urinoirs, twee wc’s en een gelegenheid waar
baby’s kunnen worden verschoond.

Voor de financiering hebben we een beroep
kunnen doen op het Initiatievenfonds van de
gemeente en op het Ondernemersfonds van
de verenigingen en bedrijven in het park. We
hopen dat `De Bank’ in april of mei geplaatst
kan worden.

Sandra Helmus gaf aan erg blij te zijn dat
de gemeente nieuwe toiletvoorzieningen
plaatst. De Maag Lever Darm Stichting
maakt zich sterk om meer openbare en
opengestelde toiletten te realiseren. Daarmee zijn niet alleen mensen met een chronische buikziekte, maar ook ouderen,
vrouwen en ouders met kinderen enorm
geholpen.
Waarschijnlijk zijn de toiletten vanaf 19
maart te gebruiken. .

Opening van het toiletgebouw
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NATUURBEHEER
.VOORJAARSWANDELING

NATUURWERKDAGEN

Ook dit voorjaar wil de Stichting Voorveldse Polder u graag uitnodigen om tijdens een wandeling door het park mee te
genieten van allerlei aspecten van de
boeiende en bloeiende natuur.

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

Het thema van deze middag is:
Te Hooi en te Gras
Tijdens een excursie onder begeleiding
van ecoloog Paul van Kan gaan we wat
meer leren over grassen en proberen we
antwoorden te vinden op vragen als:


Welke soorten groeien er in de graslanden van Park Voorveldse Polder?



Hoe herken je de verschillende
soorten?



Wat zijn grassen evolutionair gezien?



Waarom zijn ze zoals ze zijn?



Wat zegt ons dat over de bodem?

We gaan aan de slag met een determinatiekaart voor de meest bekende van de
ruim 100 soorten grassen in Nederland.
Tijdens het speuren naar verschillende
soorten grassen hopen we ook te genieten van andere planten en van de zang
van vogels.
Datum: zondag 27 mei
Tijd: 14.00 uur
Start: Tunneltje Ariënslaan
Duur: 2 - 2½ uur

Op de eerste zaterdag van de maand was er
steeds een groep mensen actief. Er werd veel
zwerfvuil verzameld.
Daarbij waren
er vaak merkwaardige vondsten zoals b.v.
die op bijgaande foto.
De laatste schoonmaak– en natuurwerkdag op
10 maart stond in het teken van NLdoet.
Toen hebben vrijwilligers naast het verzamelen
van zwerfvuil ook de nestkastjes in het park
schoongemaakt en is begonnen met het onderhoud van de bijenhotels.
Ook in de komende maanden worden er
schoonmaak– en natuurwerkochtenden georganiseerd. Hiervoor zijn nieuwe vrijwilligers altijd
welkom. Als u zich opgeeft via
svp@voorveldsepolder.nl krijgt u via de mail
elke maand een uitnodiging en een programma.
WINTERBLOEIERS
Eind december zijn in het kader van de actie
Eindejaars Plantenjacht van FLORON (Floristisch
Onderzoek Nederland) de winterbloeiers in
het park geïnventariseerd. Er werden 23 bloeiende soorten gevonden. Op de website
www.voorveldsepolder.nl is onder het kopje
‘activiteiten’ te zien welke soorten gevonden
zijn. Ook staat daar een overzicht van eerdere
activiteiten en onderzoeken.
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INFORMATIE OVER HET PARK VOORVELDSE POLDER
FESTIVAL

KOMENDE ACTIVITEITEN

Ook in 2018 festival in het park?
Op dit moment ligt er weer een aanvraag
voor een festival deze zomer in Park Voorveldse Polder. De organisatoren willen
weer dezelfde plek gebruiken als het afgelopen jaar. De Stichting Voorveldse Polder,
gesteund door de ondernemers in het park,
is hier tegen. Onze twee belangrijkste argumenten zijn:

31 mrt Vogelexcursie

06.30 u

7 april Schoonmaakdag

10.00 u

7 april Slangenbroeihoop verversen 10.00 u
5 mei Schoonmaak-/natuurwerkdag 10.00 u
27 mei Voorjaarsexcursie

14.00 u

2 juni Schoonmaak-/natuurwerkdag 10.00 u
7 juli

Schoonmaak-/natuurwerkdag 10.00 u

1. De beoogde plek is zeer kwetsbaar.
Wij proberen dit stukje van het park
ecologisch te beheren, zodat er zoveel
mogelijk diversiteit aan planten ontstaat.
Zo’n festival doet dit beheer teniet.
2. Gedurende het festival is de waterspeelplaats een week lang niet te gebruiken.
Juist in de vakanties is dit een zeer druk
bezochte plek door gezinnen met jonge
kinderen.
Wij hebben een zienswijze ingediend waarin wij onze bezwaren hebben verwoord.
Wij zijn in principe niet tegen een mogelijk
festival in de Voorveldse Polder, alleen
moet dit op een andere plaats in de polder
n.l. op de Noordzoom, het gedeelte van
het park, dat grenst aan de Biltse Rading.
Ook in de Visie, die door de gemeenteraad
is aangenomen, staat dat de Noordzoom de
aangewezen plek is voor een mogelijk evenement. Zoals het er nu voorstaat, gaan we
dit jaar het gevecht omtrent de plek voor
een festival niet winnen. Maar we gaan door
tot uiteindelijk de Noordzoom de enige
plek is in het Park waar een dergelijk evenement wordt toegestaan.

NAJAAR
oktober

Herfstexcursie

Elke
1e 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

maart 2018

