
 

 

Beste vriend/vriendin van de Groengordel, december 2022 

 
In deze koude decembermaand willen we jullie graag weer op 
de hoogte brengen van de activiteiten in de Groengordel. 
 

Herinrichting populierenbos 
Zoals de vaste gebruikers van de Groengordel wellicht hebben 
gezien is er veel gebeurd in de noordelijke helft van het 
Populierenbos. Hoogteverschillen zijn aangebracht, poelen 
gegraven waarin het water blijft staan en aanplant van inheemse 
bomen en struiken zoals roosjes en sleedoorn. Dit laatste 
gebeurde met omwonenden, kinderen van de Leonardo school 
en de werkgroep VvGg. Er volgen later nog een bruggetje en 
houtsnipperpaden en er zal nog worden gezaaid. Wij zijn erg 
benieuwd hoe het eruit gaat zien als het gaat uitlopen in de lente! 
Informatie over het definitief ontwerp kan je vinden bij Beheerplan Groengordel 
Soesterkwartier op https://metamersfoort.nl en dan de pagina Beheerplan Groengordel. En 
de aannemer heeft ook een pagina gemaakt die we graag nog met jullie delen; 
https://www.vaarkamp.nl/populierenbos 
 
Voedselbos de Enk 
Op 14 januari as. is het dan zover, de officiële opening van Spoortuin de Enk door het planten 
van de 1e fruitbomen in aanwezigheid van wijkwethouder Astrid Janssen van de gemeente en 
Harro Homan van Prorail. Iedereen is hierbij welkom. Zie hiervoor de bijgevoegde 
bewonersbrief. 
Inmiddels is ook de nieuwe speeltuin op de Enk gerealiseerd. De opening vond plaats in 
aanwezigheid van wethouder Johnas van Lammeren. Ietwat verlaat, maar toch zeer gewenst, 
deze natuurlijke speeltuin die uitnodigt tot ontdekken en heerlijk kliederen met water. 
 
Elsenbosjes naast het Anker 
Wij hebben met de gemeente afgesproken de elsenbosjes naast het Anker tegenover 
Dollardstraat 214-216 de komende jaren in eigen beheer te nemen. Doel is meer gefaseerd te 
snoeien en het zo een betere verblijfplek voor vogels en insecten te maken. Op 11 februari 
2023 gaan we het eerste deel snoeien en takkenrillen maken. Hulp is meer dan welkom! 
Wie komt er van 10-12 helpen met het snoeien van de elsen? De gemeente zorgt voor de 
gereedschap en de werkgroep voor thee/koffie/limo. 

Wijkperspectief 

Onder de groene plannen die uitgevoerd kunnen worden met de gelden van het 
Wijkperspectief valt ook een herinrichting van de Groengordel thv de Puntenburgerlaan. 
Hierover valt meer te lezen op http://soesterkwartier.nu/. Er zijn veel mogelijkheden om als 
bewoner mee te denken. Wij zullen als werkgroep ook actief participeren in deze plannen. 

 

Algemene informatie 

https://metamersfoort.nl/
http://soesterkwartier.nu/


 

 

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.metamersfoort.nl/projecten/beheerplan+groengordel+soesterkwartier/def
ault.aspx 

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 meer zijn, 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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