Nieuwsbrief
In dit nummer
Herfstexcursie
Natuurwerkdag
Gedichtenbank

VerbredingsBoer
Dirk
plannen A27

Kunstfietsroute

Activiteiten

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
Herfst, het seizoen van vallende
bladeren en stormachtige dagen.
Maar in de herfst wordt ook de
kiem gelegd voor het nieuwe leven in het volgende jaar.
Overal zijn nu zaden te vinden.
Herkennen we de zaden van de
bomen en struiken in Park Voorveldse Polder?
Waarom zijn al die zaden zo verschillend?
Wat heeft dat met de instandhouding van de soort te maken?
Vragen waarop je misschien het
halve antwoord weet. Samen met
Paul van Kan gaan we op zoek
naar de andere helft. En naar zaden natuurlijk !
Datum: zondag 11 november
Tijd:

14.00 uur

Start: tunneltje Ariënslaan
(bij hotel Mitland)
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NATUURWERKDAG
Op zaterdag 3 november worden
door heel Nederland vrijwilligersacties in de natuur georganiseerd.
Ook in het Park Voorveldse Polder
zijn er dan verschillende activiteiten.
De maandelijkse schoonmaakactie
wordt uitgebreid met het planten
van bloembollen. Het planten van
bollen is ook voor kinderen een leuke activiteit.
Datum: zaterdag 3 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?
Na afloop drinken we gezamenlijk
een kopje koffie of thee.

WAT SPEELT ER IN HET PARK
GEDICHTENBANK

Hierin zijn naast een fragment van het gedicht
ook veel vogels verwerkt. Een mooi symbool
voor het park.
Met de werktekening is het staalbedrijf `De
Wilde Metaal BV’ aan de slag gegaan. Het was
voor dit grote metaalbedrijf een leuke en
uitdagende opdracht. Het object is uitgevoerd
in massief dik staal, dat bestand is tegen alle
weersomstandigheden
De tekst van het gedicht en de vogels zijn met
een lazerstraal uitgestraald.

Sinds september jl. staat er een nieuw
kunstobject in de vorm van een grote
bank in het Park Voorveldse Polder. Dit
kunstwerk aan het begin van het Lo
Bruntpad is officieel ingewijd op woensdag 10 oktober door Linda Voortman,
sinds kort de wijkwethouder van Utrecht
Noord Oost.

Dank aan de ondernemers in en rond het park
en het Initiatievenfonds van de gemeente die
het project enthousiast hebben gesteund en
financieel mogelijk hebben gemaakt. En natuurlijk aan de Wilde Metaal en Tomasz Vetulani voor de fraaie uitvoering.

De bank is ontworpen door beeldend
kunstenaar Tomasz Vetulani, die ook de
Eendenbrug bij de Huizingalaan heeft gemaakt. De Stichting Voorveldse Polder
heeft Tomasz gevraagd om een kunstobject te maken en daarin een gedicht van
Fred Penninga te verwerken. Dit gedicht
is gemaakt in 2014 bij de opening van de
Noordzoom, het gebied dat grenst aan
de Biltse Rading.
Na een lang proces van schetsontwerpen
en maquettes is het idee van een bank
ontstaan. Tomasz heeft voorgesteld om
het kunstwerk dan ook ‘De Gedichtenbank’ te noemen.
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NATUURBEHEER
VERBREDINGSPLANNEN A27
Als het aan de minister ligt komt er binnenkort heel veel meer asfalt en minder groen!
Er ligt een Tracébesluit uit 2016 voor de
Ring Utrecht. Onlangs is dit aangepast met
extra kap van bomen. Behalve de >800 bomen in Amelisweerd zouden er heel veel
bomen op de taluds van de A27 moeten
wijken. Wat betekent deze aanpassing voor
het Park Voorveldse Polder?

Al dat groen is van belang voor de vogels,
vleermuizen en insecten; evenals voor ons als
wandelaars, hardlopers en fietsers om te kunnen genieten van de bomen en de vallende
bladeren. En: juist de hóge bomen werken als
buffer tegen het geluid en ze vangen fijnstof af
wat belangrijk is voor de luchtkwaliteit.
Wat gaan we binnenkort doen tegen deze
plannen:



Qua asfalt: De A27 tussen Voordorp en het
knooppunt Rijnsweerd zou met een rijstrook verbreed moeten worden. (Verderop
naar het zuiden gaat het om 4-5 rijbanen en
bij Amelisweerd om 15 meter verbreding
aan beide zijden van de weg!)
Op een kaart van RWS is te zien dat er in
het Park Voorveldse Polder veel bomen en
struiken tussen het voetpad en de snelweg
gekapt moeten worden, voor zowel de extra rijstrook als voor het bouwverkeer (zie
www.ikgaverder.nl/documenten/). En dan wil
men ook extra ruimte voor een beheerpad
langs de sloot, om het slootonderhoud te
vergemakkelijken.

Kom naar de fietsdemonstratie zondag
4 november, of naar een ander onderdeel
van het programma op die dag in de Kargadoor en het Milieucentrum aan de Oudegracht (lezingen, workshops, debat, poëzie,
muziek, tentoonstelling).
 Bezoek de Climate Change Planet container
bij de trappen naar de trein op het Jaarbeursplein.
Je kunt daar en op 4 november voor schone
lucht tekenen en actiekaarten schrijven aan
Tweede Kamerleden van de commissie Infrastructuur & Waterstaat.
Voor meer informatie:
www.stopverbredingringutrecht.nl

Het bedreigde gedeelte van het park
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INFORMATIE OVER HET PARK VOORVELDSE POLDER
ONTHULLING BEELD
KUNSTFIETSROUTE
Op donderdag 5 april jl. heeft wethouder
Kees Diepeveen het zesde beeld langs de
kunstfietsroute De Stijl onthuld.

De fietsroute loopt vanaf de Kleine Singel in
Utrecht, via De Bilt, Den Dolder, langs het
spoor door de Soester bossen tot aan de nieuwe westelijke rondweg waarna je snel het station Amersfoort bereikt en vice versa. De route is ongeveer 19 km lang.
De Gemeenten Utrecht en Amersfoort, het
Centraal Museum en stichting Amersfoort in C
werkten samen met Provincie Utrecht aan de
realisatie van De Stijl snelfietsroute. Het project is in 2017 gestart tijdens het themajaar
‘Mondriaan tot Dutch Design’ toen de kunststroming ‘De Stijl’ 100 jaar bestond. De route
symboliseert de verbinding tussen Amersfoort
en Utrecht, de geboortesteden van Mondriaan
en Rietveld.
KOMENDE ACTIVITEITEN
3 november Natuurwerkdag
 Schoonmaakactie
 Bollen planten
Start: 10.00 uur

Dit beeld heet ‘Baken’ en staat bij de ingang
van het Park Voorveldse Polder aan Biltse
Rading, op de grens van Utrecht en De Bilt,
waar de stad overgaat in landschap.
Kunstenaar Boris Tellegen heeft bij al zijn
ontwerpen rekening gehouden met de
plek. Het beeld heeft een baken-functie met
licht bovenin en werkt als een richtingwijzer
voor fietsers. Het licht gaat gelijktijdig met
de lantaarns aan en uit. In totaal komen tien
beelden langs het fietspad tussen Utrecht en
Amersfoort te staan.

11 november Herfstexcursie
Start: 14.00 uur
1 december Schoonmaakactie
Start: 10.00 uur
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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