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SLANGENBROEIHOOP 

Het is het weer tijd om de ring-

slangbroeihoop op het veld met de 

oude wilgen te verversen. Dit jaar 

doen we dat op: 

 zaterdagmorgen 30 maart,  

Vanaf 10.00 uur worden de resten 

van de oude broeihoop afgegraven 

en hopen we lege eikapsels van ring-

slangen te vinden. Als we die vinden 

weten we dat er vorig jaar eieren in 

de broeihoop gelegd zijn en dat er 

jonge ringslangen geboren zijn.  

Bij het opbouwen van een nieuwe 

broeihoop komt Dirk Meerkerk 

met zijn paard en wagen meehelpen.   

Wil je ook komen helpen? Meld je 

aan bij: hedzerff@gmail.com  

 

De maandelijkse schoonmaakactie 

wordt gekoppeld aan deze activiteit 

en wordt daarom verplaatst van 6 

april naar 30 maart.. 

 

 

 

VOGELEXCURSIE 

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 de 

enthousiaste begeleiding van 

Kees Janse - veel verschillende 

vogels te zien en te horen. 

Datum: zaterdag 6 april 

Tijd: 06.30 uur 

Start: Tunneltje Ariënslaan 

Duur: ongeveer 1½ - 2 uur 

Heeft u een verrekijker, neem  

die dan mee. 

Nieuwsbrief 

In dit nummer 

Vogelexcursie 

Slangen-

broeihoop 

Festival  

Winterbloeiers 

Levend fossiel 

in het park 

Voorjaars-

wandeling 

Bijenhotels 

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.  

mailto:hedzerff@gmail.com
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FESTIVAL  

Op dit moment ligt er weer een aanvraag 

voor een festival in het Park Voorveldse 

Polder. De organisatoren willen deze zo-

mer weer dezelfde plek gebruiken als de 

afgelopen jaren. De Stichting Voorveldse 

Polder is hier tegen. 

Onze twee belangrijkste argumenten zijn: 

1. Gedurende het festival is de water-

speelplaats ruim een week lang niet 

voor anderen te gebruiken. Juist in de 

vakanties wordt deze plek zeer druk 

bezocht door gezinnen met jonge kin-

deren. Wij vinden het onverteerbaar 

dat een publieke ruimte gedurende bij-

na twee weken wordt gebruikt voor 

een commerciële en private functie. 

Het afgelopen jaar hebben we verschil-

lende berichten gekregen van ouders 

met kinderen die hier niets van begrij-

pen.  Daarom hebben we toch weer 

besloten om een zienswijze in te die-

nen, waarin wij onze bezwaren hebben 

verwoord. 

2. De beoogde plek is zeer kwetsbaar. 

Wij willen dit stukje van het park eco-

logisch beheren zodat er een zo divers 

mogelijke begroeiing ontstaat. Zo’n 

festival doet dit geheel teniet. Helaas 

staat in de visie dat in de binnenring van 

het park intensief recreatief gebruik is 

toegestaan. De definitie van intensief 

recreatief gebruik is zo onduidelijk, dat 

we hiermee juridisch het festival niet 

kunnen tegenhouden. Het komende 

jaar willen we de visie zodanig aanpas-

sen dat op dit punt meer duidelijkheid 

WAT SPEELT ER IN HET PARK ? 

Wij zijn in principe niet tegen een festival in 

het park, alleen moet dit op een andere 

plaats in het park. Een betere plaats is de  

Noordzoom, het gedeelte van het park dat 

grenst aan de Biltse Rading.  

Zoals het er nu voorstaat, gaan we dit jaar 

de discussie omtrent de plek voor een 

festival niet winnen. Op dit moment maakt 

de gemeente van alle parken in Utrecht een 

locatieprofiel, waarin staat wat wel en niet 

toegestaan is in het betreffende park. Wij 

hopen dat voor Park Voorveldse Polder 

volgend jaar (2020) een locatieprofiel wordt 

opgesteld, waarin meer rekening wordt 

gehouden met de balans tussen ecologie en 

recreatie. Uiteindelijk blijft ons streven dat 

de Noordzoom wordt aangewezen als enige 

plek in de Polder waar een evenement 

wordt toegestaan. 

De inhoud van de door ons ingestuurde 

zienswijze kunt u vinden op onze website.   

 

WINTERBLOEIERS  

Ook afgelopen jaar zijn eind december in 

het kader van de actie Eindejaars Plantenjacht 

van FLORON (Floristisch Onderzoek Ne-

derland) de winterbloeiers in het park weer 

geïnventariseerd. Er werden deze keer 24 

bloeiende soorten gevonden. Op de website 

www.voorveldsepolder.nl is onder het kopje 

‘activiteiten’ te zien welke soorten gevonden 

zijn en daar wordt deze lijst vergeleken met 

de soorten die vorig jaar werden waargeno-

men. Ook staat daar een overzicht van 

eerdere activiteiten en onderzoeken in het 

park. 

http://www.voorveldsepolder.nl
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NATUURBEHEER 

LEVEND FOSSIEL? 

In het Park Voorveldse polder staat tegen-

over de brug naar de camping een “levend 

fossiel”! 

Deze indrukwekkende boomsoort kwam 

vóór de laatste ijstijd vrij algemeen voor in 

Oost-Azië. Nu komt hij in de natuur alleen 

nog voor in China.  

In de tweede wereldoorlog vond een Chinese 

houtvester bij toeval in een afgelegen streek 

in Zuid China drie bomen. In 1944 bleek dat 

deze boom nog niet beschreven was en be-

hoorde tot een al eerder beschreven geslacht 

Metasequoia, dat tot dan toe alleen fossiel 

(versteend) bekend was. 

Vanaf 1960 is hij door kwekers massaal ver-

meerderd en zo moet hij ook ooit in dit park 

terecht gekomen zijn. In Nederland zijn ze 

nog niet hoger dan 25 meter, maar in China 

worden ze wel 40 m hoog! Ze groeien daar 

op rotsige oevers en vochtige plaatsen.  

Het is een bladverliezende naaldboom die 

zogenaamd eenhuizig is. Dat wil zeggen dat 

elke boom zowel mannelijke als vrouwelijke 

bloemen heeft. De afgevallen mannelijke 

bloeiwijzen zijn nu onder de boom te vinden. 

Wij noemen deze boom watercipres of Chi-

nese mammoetboom. Metasequoia glyptostro-

boides is de wetenschappelijke naam. 

De boom is familie van de mammoetboom, 

Sequoiadendron giganteum, uit de V.S.  

De boom lijkt erg op de moerascipres, Taxodi-

um distichum, maar de naaldjes van de waterci-

pres staan tegenover elkaar en die van de 

moerascipres staan verspreid. 

NATUURWANDELING 

Ook dit jaar wil de Stichting Voorveldse Pol-

der u graag uitnodigen om tijdens een wan-

deling door het park mee te genieten van 

allerlei aspecten van de bloeiende en boeien-

de natuur in het park. 

Het thema van deze middag is:  

Voedselrijkdom 

Tijdens een wandeling gaan we wat meer 

leren over planten en over de plaatsen waar 

ze groeien. We proberen antwoorden te 

vinden op vragen als:  

 Waaruit bestaat de bodem van het Park 

Voorveldse bodem? 

 Welke soorten groeien er in de graslan-

den van Park Voorveldse Polder? 

 Wat is het verband tussen het voorko-

men van deze soorten en de bodem 

waarop ze groeien? 

 Welke planten kunnen iets betekenen 

voor ons voedsel? 
 

Datum: zondag 16 juni 
 

Tijd:   14.00 uur 

Start:   Tunneltje Ariënslaan 

Duur:    +/-  2 uur 

Naalden van de watercipres 
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INFORMATIE OVER HET PARK VOORVELDSE POLDER  

BIJENHOTELS 

Zaterdag 2 maart hebben we de bijenhotels 

weer bijgewerkt door o.a. nieuwe riet- en 

bamboestengels aan te brengen voor de 

solitaire bijen. Daarvan woont 80% in de 

grond. Maar toch was het verheugend te 

ontdekken dat er intensief gebruik gemaakt 

is van de twee hotels in het park. We kon-

den dat zien aan de dichtgemetselde riet en 

bamboestengels.  

Gedurende enkele weken verzamelt de 

moederbij in de rietstengel wat stuifmeel 

dat zij met nectar vermengt tot een klontje. 

Als zij genoeg heeft verzameld legt ze daar 

een eitje in. Vervolgens sluit ze het kamer-

tje af met een muurtje van speeksel en zand 

en maakt zo een aantal cellen achter elkaar 

met elk een klompje stuifmeel en een eitje. 

Daaruit ontwikkelt zich een larve die het 

stuifmeel opeet, flink groeit en zich dan 

inspint en vervolgens in een pop verandert. 

Uiteindelijk komt daaruit de volwassen bij 

tevoorschijn. Meestal gebeurt dit het daar-

op volgende jaar wanneer de planten weer 

gaan bloeien. De moederbij leeft maar en-

kele weken. De nieuwe bijen worden vol-

leerd geboren.  

Omdat solitaire bijen geen volk te verdedi-

gen hebben, steken ze ons nooit. Op de 

foto hiernaast zijn de kamertjes en de ge-

metselde muurtjes van zand en speeksel 

heel goed te zien.  

Op de foto is ook te zien dat muizen en 

vogels ook meeprofiteren van de voedsel-

klontjes. 

KOMENDE ACTIVITEITEN 

30 mrt  Slangenbroeihoop verversen  10.00 u 

30 mrt  Schoonmaakdag    10.00 u 

6 april Vogelexcursie    06.30 u 

4 mei   Schoonmaak-/natuurwerkdag  10.00 u 

1 juni  Schoonmaak-/natuurwerkdag  10.00 u 

16 juni  Natuurwandeling    14.00 u 

6 juli  Schoonmaak-/natuurwerkdag  10.00 u 

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 

mailto:svp@voorveldsepolder.nl
http://www.voorveldsepolder.nl

