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

Schoonmaaken natuurwerkdagen
Noodopvang
aan de rand
van het park
Slangenbroeihoop

In de jaren voor Corona was de
vroege vogelexcursie
steeds een succes. Daarom nodigen we u daarvoor dit voorjaar weer uit.
We hopen onder de enthousiaste begeleiding van Kees Janse
veel verschillende vogels te zien
en te horen.
Datum: zaterdag 23 april
Tijd: 06.30 uur
Start: Tunneltje Ariënslaan

Winterbloeiers
Waterspeelplaats

Duur: ongeveer twee uur
Heeft u een verrekijker, neem
die dan mee.

SCHOONMAAK– EN
NATUURWERKDAGEN
Afgelopen jaren is er door vrijwilligers
heel onregelmatig gewerkt in het park.
Gelukkig kunnen er nu weer meer
activiteiten in het park georganiseerd
worden.
De komende maanden hopen we
weer volop aan de slag te gaan. Elke
eerste zaterdag van de maand is er
hopelijk weer een groep vrijwilligers
actief met het verzamelen en afvoeren
van zwerfvuil.
De werkzaamheden op die zaterdagen
worden soms uitgebreid met het onderhoud van de slangenbroeihoop en
de nestkastjes, het hooien en afvoeren
van gemaaid gras en brandnetels of
het planten van bloembollen.
Voor de schoonmaakacties en het
werken in de natuur zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom. Samen proberen we het park nog aantrekkelijker te
maken. Wilt u op een of andere manier meewerken? Laat het weten op:
svp@voorveldsepolder.nl

Activiteiten
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WAT SPEELT ER IN HET PARK ?
NOODOPVANG AAN DE RAND
VAN PARK VOORVELDSE POLDER
Sinds begin december is hotel Star Lodge
ingericht als tijdelijke noodopvang voor
vluchtelingen. Op dit moment verblijven er
ongeveer 280 vluchtelingen. Er is plek voor
ongeveer 350 mensen. Het gaat grotendeels
om gezinnen met kinderen. Ze komen onder meer uit Syrië, Jemen, Eritrea, Afghanistan, Somalië en Venezuela.
Wij spreken met Hellen Kooijman van de
organisatie Welkom in Utrecht. Zij initiëren,
faciliteren en coördineren tal van activiteiten voor vluchtelingen in Utrecht en dus
ook voor de mensen in deze noodopvang.
Hun doel is om vluchtelingen met Utrechtse
burgers te verbinden door ontmoeting en
deelname aan activiteiten. “Wijkbewoners
die een activiteit willen opzetten helpen we
deze uit te voeren”, aldus Hellen.
Op dit moment is er onder meer op verschillende momenten een taalcafé voor Nederlandse les. Kunnen vier vrouwen haken
en breien bij een wijkbewoonster thuis,
voetballen Utrechters met jonge asielzoekers, lakt een vrijwilligster uit de buurt elke
week de nagels van meisjes uit de opvang,
wordt er gezongen met kleuters en op vrijdagmiddag is er een wandeling met wijkbewoners door het park.
Bij interesse kunnen vluchtelingen ook meedoen met de komende activiteiten in het
park, zoals de schoonmaakactie, het opbouwen van de slangenbroeihoop en de vogelexcursie. Welkom in Utrecht zal dit naar hen
communiceren.

Jongentje uit Somalië tijdens het kleuterzingen

Ook de waterspeelplaats komt even ter
sprake. In de lente en de zomer is dit een
druk bezochte plek. Hellen doet de suggestie om eventueel voor de kinderen van
vluchtelingen zwembandjes ter beschikking
te stellen. Zeker voor kinderen die niet
vertrouwd zijn met water.
Tot slot vertelt Hellen dat zij blij verrast is
door het enthousiasme uit de buurt. De vele
actieve wijkbewoners geven Hellen en haar
collega’s een heel positief gevoel. “Er zijn
zoveel wijkbewoners die contact maken en
de mensen in de noodopvang welkom heten.
Echt geweldig”.
Mocht u aan één van de activiteiten deel
willen nemen, dan kunt u een mail sturen
naar hellen@welkominutrecht.nu. Voor
inspiratie en meer informatie kijk op:
www.welkominutrecht.nu
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NATUURBEHEER
SLANGENBROEIHOOP
Al een aantal jaren proberen we een ringslang
te verleiden in ons park eieren te leggen.
Daarvoor bouwen we in maart of april een
broeihoop van paardenmest, bladeren en takken. Zo’n broeihoop is een kegel van meer
dan anderhalve meter hoog. Elk jaar inspecteren we de oude broeihoop om te kijken of er
eierkapsels in liggen. Jammer genoeg is dat
nog steeds niet gelukt. Ook dit jaar proberen
we het weer.
Misschien denkt u dat we na al die jaren tegen
beter weten in hopen dat het dit jaar wel lukt,
maar het park is echt heel geschikt voor de
ringslang. Zij houden van een zonnige plek,
dichtbij water en begroeiing. In park Bloeyendael, vlak bij ons park, komen ze wel voor.
In mei 2020
hebben we
een ringslang
aangetroffen
in de Poortstraat! Die
hebben we
voorzichtig
in een doos
naar ons
park gebracht en
vrijgelaten in
de buurt van
de broeihoop. Natuurlijk hebben we wel goed gekeken of het echt een
ringslang was. Die zijn niet giftig en ongevaarlijk. .

Bij onze controle in april 2021 vonden we
nog geen eikapsels maar mogelijk dit jaar
wel. We gaan zaterdag 2 april om 10 uur de
oude broeihoop inspecteren en zaterdag 9
april, ook om 10 uur, een nieuwe bouwen.
U bent welkom om mee te kijken of het dit
jaar gelukt is een ringslang tot broeden te
bewegen, of om mee te helpen bouwen!
WINTERBLOEIERS
Ook afgelopen jaar zijn eind december in
het kader van de actie Eindejaars Plantenjacht van FLORON (Floristisch Onderzoek
Nederland) de winterbloeiers in het park
weer geïnventariseerd. Er werden deze
keer maar 12 bloeiende soorten gevonden.
Dit was veel minder dan in voorgaande
jaren (zie onderstaand overzicht).

Totaal
aantal
soorten

28/12
2017

30/12
2018

27/12
2019

28/12
2020

30/12
2021

23

24

33

30

12

Ook landelijk blijken er deze winter minder
bloeiende soorten gevonden te zijn. Dit kan
te wijten zijn aan de vroege vorstperiode in
december.
Soorten die alle jaren bloeiden zijn:
Madeliefje, Paardenbloem, Witte dovenetel,
Paarse dovenetel, Vogelmuur en Straatgras.
Op de website www.voorveldsepolder.nl is
onder het kopje ‘activiteiten’ te zien welke
soorten verder gevonden zijn en daar
wordt deze lijst vergeleken met de soorten
die in vorige jaren in die periode bloeiden.
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INFORMATIE OVER HET PARK VOORVELDSE POLDER
WATERSPEELPLAATS

KOMENDE ACTIVITEITEN

De afgelopen weken heeft er een hek
gestaan rond het water van de waterspeelplaats. De reden is onder meer
de jaarlijkse schoonmaak van de speelen zwemvijver.

2 april Slangenbroeihoop inspecteren 10.00 u

Tijdens de schoonmaak zullen er ook
twee dammen in de plas geplaatst worden. Deze dammen moeten zorgen
voor een betere doorstroming, waardoor schadelijke bacteriën minder kans
krijgen en de waterkwaliteit verbeterd
wordt.

2 april Schoonmaakdag

10.00 u

9 april Slangenbroeihoop opbouwen

10.00 u

23 april Vogelexcursie

06.30 u

7 mei Schoonmaakdag

10.00 u

4 juni Schoonmaakdag

10.00 u

11 juni Natuurwandeling

14.00 u

2 juli

Schoonmaak- / natuurwerkdag 10.00 u

De dammetjes voor de maximale
doorstroming bestaan uit een rij houten palen voorzien van een folie . De
folie zorgt er tevens voor dat de houten palen geen scherpe randen of kanten hebben. De palen met folie komen
onder het waterniveau te staan.
Er is gekozen om de werkzaamheden
te combineren met het schoonmaken
van de speelvijver, zodat de plas maar
één keer leeggepompt hoeft te worden.
Natuurlijk wordt er voor de flora en
de fauna die zich in de plas bevinden
gezorgd. Deze worden voorzichtig
gevangen en overgezet in naast gelegen
water.
Eind maart is de klus geklaard en is de
waterspeelplaats klaar voor het voorjaar en de zomer.

NAJAAR
oktober

Herfstexcursie

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
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