
 

 

Beste vriend/vriendin van  de Groengordel, augustus 2022 

 
Midden in de zonnige zomer willen we jullie graag weer op de 
hoogte brengen van de activiteiten in de Groengordel. 
 

Kleur en Fleurvakken 
Op zes plaatsen langs de Dollardstraat zijn afgelopen najaar in 
de gazons kleur- en fleurvakken aangelegd en ingezaaid door 
de gemeente: bloemrijke vakken waar bewoners en vlinders 
en bijen van kunnen genieten. Door de aanhoudende droogte 
is helaas niet alles goed uitgelopen. Komend najaar wordt 
bekeken of er bij gezaaid moet worden. 
 

Herinrichting populierenbos 
Zoals de gebruikers van de Groengordel wellicht hebben gezien is begonnen met de kap van 
populieren, als eerste het noordelijke deel. Een aantal stammen is in de Buurtnatuurtuin 
gelegd voor insecten. Ook zijn de houtsnippers naar de Vlindertuin gebracht. Samen met 
omwonenden is een ontwerp voor de herinrichting gemaakt. Informatie over het definitief 
ontwerp kan je vinden bij Beheerplan Groengordel Soesterkwartier op 

https://metamersfoort.nl. Eind van het jaar wordt gestart met de aanleg van dit ontwerp.  
 

Rododendrons 
In een aantal vakken langs de Dollardstraat staan Rhodendrons die het de afgelopen jaren in 
de zomer zwaar hadden. In overleg met ons heeft de gemeente besloten de overgebleven 
struiken bij elkaar te plaatsen en op de vrijgekomen plekken andere soorten aan te planten. 
Nazorg van de rhododendrons in de vorm van bemesten en water geven zal gebeuren. 
 
Hondenpoep 
Hondenpoep staat in de top 5 van grootste ergernissen. Er is uitgebreid gesproken met de 
gemeente over maatregelen om de overlast te beperken. Er loopt nu ook een stadsbrede 
campagne “Mijn baasje ruimt gewoon op”. Specifiek in de Groengordel zijn de 
hondenlosloopvelden achter Vreeland en op de Enk verplaatst en verbeterd, wordt er op 
proef hondenpoep weggezogen in de vier losloopgebieden en worden duidelijker bordjes bij 
de losloopgebieden geplaatst. Recent zijn hondenpoepbakken verplaatst naar plekken waar 
opgeruimd moet worden en zijn op diverse plekken in en rond de Groengordel 
gronduitingen aangebracht om schoonhouden en opruimen extra onder de aandacht te 
brengen.  Eind van de zomer worden de getroffen maatregelen samen met een deskundige 
namens het Gedragsteam van de gemeente besproken. 
 
Schouw 
Eind mei hebben we samen met de beheerders van de gemeente een fysieke schouw gedaan 
in de Groengordel. Op veel plekken hebben we gekeken naar specifieke situaties en afspraken 
gemaakt voor extra of aangepast onderhoud. Veelal gaat dat om extra snoeiwerkzaamheden 
om de zichtbaarheid en veiligheid te verbeteren, minder intensief maaien om kruidenrijke 
grassen meer kans en ruimte te geven, gevarieerder te snoeien, verwijderen van ongewenst 
opschot en wegwerken van achterstallig onderhoud. In het najaar doen we weer een schouw.  

https://metamersfoort.nl/


 

 

Algemene informatie 

Graag willen we jullie regelmatig informeren over alle ontwikkelingen, maar vooral ook 
uitnodigen mee te praten en mee te denken. Daarnaast zijn we altijd beschikbaar voor 
plannen vanuit gemeente of bewoners die raken aan de Groengordel. Als laatste willen we 
voor jullie ook een laagdrempelig contact zijn voor de Groengordel. 

Om die reden zijn er voor de verschillende deelgebieden aanspreekpunten benoemd. 

1. Enk-Twentseweg                                Guido van Beek 
 
2. Twentseweg-Merwedestraat          Peter Boone 
 
3. Merwedestraat-Noordewierweg    Joost Volkers 
 
Je kunt ons en hen bereiken via ons email-adres: groengordel.soesterkwartier@gmail.com  

Ook houden we een Facebookpagina bij: https://www.facebook.com/Vrienden-van-de-
Groengordel-Soesterkwartier-100282998031388/  

Het nieuwe vastgestelde beheerplan kan je vinden 
op https://www.amersfoort.nl/project/beheerplan-groengordel-soesterkwartier.htm.  

Om Vriend van de Groengordel te worden hoef je eigenlijk niets te doen, we hebben je 
email-adres immers al. Wil je geen Vriend van de Groengordel worden stuur dan een 
berichtje aan groengordel.soesterkwartier@gmail.com dan halen we van de mailinglijst en 
zullen we je gegevens verwijderen. 

Veel van de plannen die door de gemeente worden ontwikkeld zijn terug te vinden op 
https://metamersfoort.nl. Houd die site in de gaten. Bijvoorbeeld voor de herontwikkeling 
van het populieren bos en de Herinrichting van de Enk. 
  

Met vriendelijke groet,  

  

 

Anna van Rhenen namens  

Werkgroep Vrienden van de Groengordel  
 

Gert Jan van Ommen 
Guido van Beek 
Pieter Tolboom 
Joost Volkers 
Peter Boone 
Wilco Bommeljé 
Colette Kruyshaar 
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