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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

NATUURWERKDAG

Langzamerhand gaan we de herfst
weer in. Dit jaar willen we de
herfstexcursie anders invullen dan
gebruikelijk.

Op zaterdag 2 november worden door heel Nederland vrijwilligersacties in de natuur georganiseerd.

Naast het Park Voorveldse Polder
ligt Fort De Bilt. Afgescheiden
door de fortgracht is het fort minder toegankelijk, maar maakt wel
degelijk deel uit van onze “groene
long”. Daarom vindt de herfstexcursie dit jaar plaats bij Fort De
Bilt. De beheerder van het fort,
David van Raaij, zal de rondleiding
verzorgen. Tijdens de wandeling zal
David ook over de historie van het
fort vertellen. Onder andere over
het fort als onderdeel van de Hollandse Waterlinie en de rol van het
fort in de Tweede Wereldoorlog.

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 26 oktober
Tijd:

14.00 uur

Start: tunneltje Ariënslaan
(bij hotel Mitland)
Vandaar steken we door naar
het fort.
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Datum: zaterdag 2 november
Tijd:

10.00 - 12.00 uur

Verzamelen bij het tunneltje
Wilt u, als het kan, voor het bollen
planten een stevige spade of een
tuinschepje meenemen?

WAT SPEELT ER IN HET PARK
FESTIVAL IN HET PARK?
Er is veel discussie over festivals in de
stad en ook over het festival in Park
Voorveldse Polder. Daarom wil de gemeente dit jaar voor 39 locaties, zo ook
voor Park Voorveldse Polder, een locatieprofiel opstellen. Hierin wordt vastgelegd: waar in het park, wanneer in het
jaar en welk soort festival past op deze
locatie.
Op 8 juli j.l. is er een buurtgesprek voor
omwonenden en betrokkenen geweest
De inbreng van de buurtbewoners zal
worden meegewogen bij de uiteindelijke
vaststelling van het locatieprofiel in 2020.
Wij hebben als stichting het volgende
standpunt ingebracht: Wij zijn in principe
niet tegen een festival of evenement in
Park Voorveldse Polder, maar wij zijn
absoluut tegen de plek waar de afgelopen
jaren het festival is gehouden. Dit stukje
van het park wordt ecologisch beheerd
en is vrij kwetsbaar. Door de grote hoeveelheid bezoekers wordt de bodem verdicht, wat ten koste gaat van de biodiversiteit.

Daarnaast wordt gedurende anderhalve week,
meestal in de zomervakantie, de waterspeelplaats (de zeven stroompjes) helemaal afgesloten. Juist in de zomer wordt deze plek veel
gebruikt door ouders met jonge kinderen.
De enige plek die naar onze mening in aanmerking komt voor een festival is de Noordzoom,
het grasveld dat grenst aan de Biltse Rading.
De grootte en het karakter van een festival
moet passen in dit stukje van het park.
Park Voorveldse Polder is al een park dat zeer
intensief wordt gebruikt door sportverenigingen, maneges en wandelaars Door de nieuwe
wijk Veemarkt is de druk op het park alleen
maar toegenomen. Als stichting zijn we steeds
op zoek naar een goede balans tussen natuur
en recreatie. Een festival zoals de afgelopen
jaren dreigt deze balans te verstoren.
Het verslag van het buurtgesprek kun u vinden
op onze site.
Nadere informatie over het hoe en waarom
van de locatieprofielen kunt u vinden op deze
site van de gemeente:
https://www.utrecht.nl/ondernemen/
evenement-organiseren/denk-mee-overlocatieprofielen-evenementen
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NATUURBEHEER
DE BODEM VAN HET PARK
Tijdens de voorjaarsexcursie op 16 juni
hebben wij op het oude wilgenveld in het
park een bodemboring uitgevoerd. We
mochten van een aardige geografe in de
buurt haar gereedschap lenen, te weten een
Edelman-boor en een guts met verlengstukken om tot twee meter diep te kunnen
boren.
De Edelmanboor lijkt op een grondboor
zoals je die bij bouwmarkten kunt kopen
om gaten te boren voor palen, maar dan
volgens bepaalde normen en afmetingen.
Een guts is een halve buis met scherpgemaakte zijranden en onderrand.
De Edelmanboor draai je steeds ca 10-15
cm in de bodem. Dan trek je hem er gevuld
weer uit en leg je het geboorde materiaal
onder elkaar. Zo krijg je een reeks van
boorkernen en daaraan kun je mooi de
opeenvolgende bodemlagen zien.
De guts gebruik je bij een veenlaag, natte
klei of leem. Een guts druk je zonder te
draaien in de bodem maar bij het naar boven halen draai je wel en dan krijg je een
fraaie bodemworst die je met een mes
langs de guts kunt halveren zodat je een
mooie doorsnede van de bodemopbouw te
zien krijgt. Na afloop moet het geboorde
materiaal altijd weer in de juiste volgorde
teruggestopt worden!
Bij zo’n bodemprofiel ga je als het ware
terug in de tijd. De bovenste 20 -30 cm was
duidelijk opgebracht materiaal met mini
stukjes baksteen,. de zogenoemde bouwvoor. Dit is de jongste laag.

Daarna kwam een dikke kleilaag en daaronder
een laag veen en tenslotte op ca één meter
diepte het zogenoemde dekzand. Dat is zand
uit de laatste ijstijd die bij ons het Weichselien
genoemd wordt. Ruim 100.00-10.00 jaar geleden toen hier nog mammoeten rondliepen,
was de begroeiing schaars en zette de wind
zand als een deken over grote gebieden af.
Daarna werd het warmer in ons gebied. Die
tijd noemen wij nu het Holoceen. De zeespiegel steeg en er ontstond tenslotte een landschap met de meanderende rivieren Rijn en
Vecht, met oeverwallen en moerassen met in
het oosten het door gletsjers uit een eerdere
ijstijd opgestuwde zand van wat wij nu de
Utrechtse Heuvelrug noemen. In dat grensgebied zitten wij hier. Tussen de Heuvelrug en
de oeverwallen ontstonden moerassen die
begroeid waren met verschillende water– en
moerasplanten. Vanaf ongeveer 1000 jaar
v.Chr. stroomde de rivier de Kromme Rijn
regelmatig over
de oeverwallen
en daarna hadden de kleideeltjes in de komgebieden de tijd
om te bezinken
tot een kleilaag.

Guts met veen en zand
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De door de kleilaag afgesloten
plantenresten
vormden duizenden jaren geleden een bruine
veenlaag op het
gele dekzand.

INFORMATIE OVER HET PARK VOORVELDSE POLDER
BLAASHAL IDUNA
Op dit moment worden er bij tennisvereniging
Iduna voorbereidingen getroffen voor het
plaatsen van een (winter)blaashal over drie
banen. In het verleden stond de Stichting Voorveldse Polder kritisch tegenover een dergelijke
blaashal.
Toen Iduna vorig jaar dit plan opnieuw uit de
kast haalde hebben ze dan ook contact opgenomen met de stichting. Ze hebben uitgelegd
VARKENSRUGGEN
waarom ze het nu nodig vonden om in de winTot voor kort bleven de klaphekken bij de
termaanden een hal te hebben. We hebben
Noordzoom regelmatig open staan. Dit leidniet meteen nee gezegd en kritisch gekeken
de soms tot gevaarlijke situaties. Fietsers en
naar het plan. Na enige gesprekken is het plan
scooters reden op de wandelpaden die vlak
aangepast op enkele voor ons belangrijke punlangs de speeltoestellen lopen.
ten en zijn de volgende afspraken gemaakt:
Er is al veel geprobeerd om de hekken auto- * De periode dat de blaashal er staat wordt
matisch dicht te laten klappen, maar dat had
22 weken i.p.v. aanvankelijk 26 weken;
weinig succes. Sinds kort zijn er grote ste De hoogte de van blaashal wordt maximaal
nen blokken geplaatst bij de hekken. Hier10,5 meter i.p.v. 12 meter;
door klappen deze nu wel goed dicht. Deze  ULTC Iduna zorgt voor extra beplanting
blokken hebben de naam varkensruggen.
rond de blaashal en langs het fietspad;

Alhoewel niet noodzakelijk, zal ULTC Iduna
Het is in de Noorzoom voor spelende kineen geluiddemper plaatsen bij de ventilator;
deren nu een stuk veiliger.
 Na het eerste seizoen worden de ervaringen
met de blaashal geëvalueerd, met de stichKOMENDE ACTIVITEITEN
ting én de gemeente.
Dat
was voor ons de aanleiding om geen be2 november Natuurwerkdag
zwaar meer te maken.
 Schoonmaakactie
 Bollen planten
Wilt u een reactie sturen of geïnformeerd
Start: 10.00 uur
worden over de activiteiten? Mail naar:
26 oktober Herfstexcursie
svp@voorveldsepolder.nl.
Start: 14.00 uur
Bezoek ook de website:
7 december Schoonmaakactie
www.voorveldsepolder.nl
Start: 10.00 uur
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