
Tolsteeg GROEN ! Stap 1: Langs ’t spoor; berm en belendend park, ook fijn voor kleine zoogdieren en vogels! 

Langs het spoortracé tussen station Vaartsche Rijn en de Waterlinieweg/Lunetten, in de wijk Tolsteeg, 

ligt een langgerekt park, tot aan Lunetten. Insecten-aantallen kelderen, kleine zoogdieren als de egel zien 

hun leefgebied steeds meer ingeperkt. De spoorberm en het belendende park zou door strategische 

beplanting een aantrekkelijker leefgebied kunnen zijn voor vogels, kleine zoogdieren, èn insecten, en 

daarnaast de recreatieve functie voor mensen kunnen behouden.  

 

De spoorberm is beperkt beplant, en op een aantal plekken zelfs amper begroeid. Het park betreft m.n. 

grasland. Voor vogels en kleine zoogdieren, maar ook mensen, is daarvan aantrekkelijkheid beperkt.  

Het park zou verbeterd kunnen worden door een extra tiny forrest, en een tiny bush. Èn een paar stroken 

kruidenrijk grasland aan te leggen. 

In de spoorberm is mogelijk een mooie biotoop ontstaan voor in de grond levende hommels. Beplanting, 

afgestemd op hun behoeften, moet bekeken worden met de eigenaar van de spoorberm; ProRail.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beplanting die geschikt is voor de in de spoorberm wonende bijen: 

o.a. Koningskaars, slangenkruid, luzerne, evt. wilde marjolein, 

wilde chichore zijn voedselplanten voor wilde bijen. 

Tolsteeg: Fijn voor mens en dier !  

Buurtboswachterij Tolsteeg zet zich in om door vergroening de buurt nóg prettiger te 

maken voor mens en dier. Onderzoeken wijzen uit dat mensen zich prettiger voelen als 

er mooie natuur in de buurt is. En zo snijdt ’t mes aan 2 kanten, omdat diezelfde natuur 

ook voedsel en woonplek is voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Allemaal dieren 

die een steun in de rug nodig hebben om te kunnen voortbestaan. 

Status:   Gesprek met Gemeente,  

              en ProRail via Gemeente = gestart  



Tolsteeg: Fijn voor mens en dier !   Stap 2: Kleine vergroenings-projecten in de buurt  

Zondag 25 september: Bollen poten onder de bomen in de Saffierlaan langs het Tolsteegplantsoen  

Andere activiteiten voor de toekomst zouden kunnen zijn:  peukjes patrouille / vuil ruimen, nog meer bollen poten op bepaalde plekken, actie voor meer geveltuintjes / 

gevel-begroeiing. Verbeteren perken en boomspiegels, etc.  

 

Tolsteeg: Fijn voor mens en dier !   Stap 3: Altijd ruimte voor goeie ideeën !  

 

Tolsteeg Buurtboswachterij in optima forma; toekomst-droom 
A   Een groen hart in de stad: 

Er zijn in de buurt 3 begraafplaatsen;  1: Soestbergen, 2: Kovelwade, 3: Tolsteeg, en meerdere parken, waaronder A: de groenstrook langs spoortracé Vaartsche Rijn-

Waterlinieweg,  B: Beatrixpark in Lunetten en  C: Lunettenpark.  Zoals het nu is, zijn er voldoende (fauna       -)passages      om populaties kleine zoogdieren gezond te 

houden. Het zou fijn zijn als deze gebieden geconserveerd blijven als natuur in de stad. 

  

 

B   Educatie:  

Er zou een educatie programma voor 

buurtkinderen kunnen komen, waarin zij leren 

welke wilde dieren er zijn in de buurt, wat deze 

dieren nodig hebben en hoe zij hen kunnen 

helpen.  

 

C   Monitoring: 

Helderheid over voorkomen van soorten in de 

buurt, en het verloop ervan. Met hulp van 

buurtbewoners, vogelaars in de buurt en 

jaarrond tuintelling.  

 

D   Buurtbewoners als ‘boswachter’ 

Buurtbewoners vervullen onderhoud samen met 

de gemeente. Buurtbewoners voeren 

boswachter-functie uit (peukjes-patrouile, vuil-

ruimen, educatie, inspectie, onderhoud), samen 

met wijkagent/BOA’s. 

 

 


