
Bijeenkomst kinderactiviteiten voorjaar 2018
In augustus 2017 kwamen verschillende partijen bij elkaar die 
zich allemaal op hun eigen manier inzetten voor 
kinderactiviteiten in Noorderpark-Ruigenhoek. In die 
bijeenkomst is afgesproken om eens per half jaar bij elkaar te 
komen. Zo blijft iedereen op de hoogte van elkaar activiteiten, 
kan er kennis worden uitgewisseld en samenwerkingen 
worden opgestart. Op 24 april vond daarom de 
vervolgbijeenkomst plaats. De verscheidenheid van kinder-
activiteiten in Noorderpark-Ruigenhoek kwam goed naar 
voren in de updates.  

Tijdens deze bijeenkomst is opnieuw bevestigd dat het prettig 
is om elkaar ieder half jaar te treffen. Staatsbosbeheer zal de 
volgende bijeenkomst verzorgen.  
In de bijlage het adressenboekje met de contactgegevens van 
alle genodigden.

Gerda Casteel - AERES VMBO 
Het AERES VMBO (voormalig Groenhorst) is een groen VMBO 
met zo’n 400 leerlingen tussen de 12-17 jaar.  De school wil de 
leerlingen graag kennis laten maken met de buitenwereld en 
de buitenwereld naar binnen halen. De leerlingen moeten 
onder andere praktijkervaring opdoen en kunnen bijvoorbeeld 
goed helpen bij allerlei activiteiten in het gebied.Daarnaast 
heeft het AERES een aantal verdiepingsthema’s waar de 
verbinding met Noorderpark-Ruigenhoek op gezocht kan 
worden zoals Camping en Landwinkel. Ook is AERES gestart 
met paardenklassen bij Stal van Brenk. Directeur Gerda is 
benieuwd naar wat het AERES kan halen en brengen in het 
gebied. Neem dus vooral contact op als je wil samenwerken!
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Ellen Alzer - GROEN DOET GROET/UTRECHT NATUURLJK 

Ellen werkt voor het programma Groen doet Goed en zet zich 
vanuit die rol in om meer kinderen de natuur in te krijgen. Het 
afgelopen half jaar heeft zij onder andere Bas de Vries, stagiair 
ROC Sportopleiding begeleid. Bas heeft vanuit het 
leerwerkbedrijf van het ROC een sportdag georganiseerd voor 
basisschool Joannes de 23ste. De hele school van groep 1 tot 8 
deed hieraan mee. Voor de jongste klassen was een bus 
geregeld. De sportdag was een mooie samenwerking tussen 
de BMX club, SkateDays, De Avonturenclub, Staatsbosbeheer,  
Harten voor Sport, Utrecht Natuurlijk en het ROC Wijkbedrijf 

 

Tim Hogenbosch - STAATSBOSBEHEER 
Samen met de provincie Utrecht is Staatsbosbeheer bezig met 
het ontwikkelen van een “laarzenpad”. Een route voor 
kinderen van Gagelsteede in Overvecht naar het Speelbos in 
het Gagelbos. Deze route bestaat uit fysieke routemarkeringen 
die gevolgd kunnen worden, maar ook uit een app met 
opdrachten voor oudere kinderen. Verder verzorgt 
Staatsbosbeheer in de vakanties speelmiddagen voor BSO 
Partou, onder andere in Noorderpark-Ruigenhoek.  

De laatste zaterdag van augustus vindt het jaarlijkse Over de 
Brug Festival plaats. Een festival met als doel mensen vanuit 
Overvecht kennis te laten met Noorderpark-Ruigenhoek. Bij 
dit festival wordt samengewerkt met verschillende partijen uit 
de wijk Overvecht, onder andere ook Utrecht Natuurlijk. 

Gebiedsupdate:  

Namens de vijf gebiedspartners was Marjolein Kloek van 
Staatsbosbeheer aanwezig om een update te geven over het 
gebiedsproces:  
Het afgelopen anderhalf jaar hebben de gebiedspartners van 
Noorderpark-Ruigenhoek, samen met alle betrokkenen, 
gewerkt aan het formuleren van een toekomstvisie voor 
Noorderpark-Ruigenhoek. Deze visie is nu af en ligt ter 
goedkeuring bij de raadsleden van gemeente De Bilt en 
Utrecht. Het motto van de visie is: “Op verhaal komen in 
Waterliniegebied: Samen sporten, spelen en ontspannen 
binnen handbereik.” Om deze visie te realiseren stellen de 
gebiedspartners nu een uitvoeringsprogramma op waarin 
concrete projecten zijn benoemd die de partners, zoveel 
mogelijk samen met alle betrokkenen, willen oppakken. Denk 
hierbij aan een popup horeca met toiletvoorzieningen in het 
Gagelbos en aantrekkelijkere entrees voor het gebied.  
De kwartiermakers die het begin van het gebiedsproces 
hebben begeleid nemen afscheid van Noorderpark-
Ruigenhoek. Hun taken worden weer door de gebiedspartners 
overgenomen. 

Daryus Ostadi - BUURTBEWONER UIT OVERVECHT 

Meneer Ostadi loopt met een prachtig mooi idee rond waar bij 
mede organisatoren bij zoekt: hij zou graag een soort 
Olympische Spelen voor basisschoolleerlingen willen 
organiseren in Noorderpark-Ruigenhoek: Iedere school laat 
zijn 4 beste leerlingen meedoen en in Noorderpark-
Ruigenhoek kunnen zij strijden in verschillende sportieve 
disciplines. De soort sporten worden mede bepaald door de 
voorzieningen die er al zijn: het gaat dus om BMX, skaten, 
zwemmen, hardlopen, paardrijden, etc. Goed idee? Neem 
contact op met Daryus Ostadi! 
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Mirjam Reyneveld en  Elles Leferink - TWEETAKT 

Festival Tweetakt is een jaarlijks kunstenfestival voor 
i e d e r e e n . M e t t h e a t e r - e n d a n s v o o r s t e l l i n g e n , 
muziekoptredens, beeldende kunst, interactieve installaties 
en games. Op fort Ruigenhoek kan je tussen april en juni 
ieder weekend bijzondere kunstinstallaties bekijken en zelf 
kunstenaar worden. Doordeweeks worden er rondleidingen 
gegeven aan scholen en BSO’s. Dit jaar komen alle 
basisscholen uit De Bilt langs. De scholen uit Utrecht maar 
zeker ook Overvecht zijn lastig te benaderen. Mirjam en Elles 
krijgen de tip om eens contact te leggen met Harmen van der 
Woude die als coördinator voor de verschillende brede 
scholen in Overvecht werkt.  
Een voorbeeld van hoe het ook kan is de Museumbus in 
Amsterdam, een bus die speciaal ingehuurd kan worden door 
scholen om met hun leerlingen musea te bezoeken. BSO 
Partou heeft ook een dergelijke Natuurbus waarmee 
kinderen naar de gebieden van Staatsbosbeheer worden 
gebracht. Wellicht inspiratie om ook een dergelijke 
busservice voor de regio Utrecht op te zetten. 

Lizzy - MANEGE tHOOGT 

Lizzy en Thijs zijn de nieuwe trotse eigenaren van manege ’t 
Hoogt aan de Gageldijk. Ze willen met hun manege graag de 
verbinding met het park aangaan: meewerken aan goede 
ruiterpaden, het verzorgen van ritten voor toeristen,  
ponyritjes aanbieden tijdens evenementen in het gebied, 
maar ook het lenen van een grote legertent of springkussen. 
Of, wat ook nog kan, is een drankje drinken op hun terras en 
kijken naar de paarden.  
In Gelderland hebben Lizzy en Thijs meegeholpen met de 
organisatie van de Gelderse Paardenkampioenschappen, wie 
weet ook iets voor de provincie Utrecht? Kortom, organiseer 
je een evenement in Noorderpark-Ruigenhoek, neem dan 
vooral even contact met ze op!  

Robbert van Vliet- IJSCLUB SIBERIA 

IJsclub Siberia organiseert ieder seizoen een avontuurlijk 
evenement met een link naar de schaatscultuur, de ene keer 
vindt dit plaats in de wijk Overvecht, de andere keer in 
Noorderpark-Ruigenhoek. Altijd in de buurt van de plekken 
waar als het vriest de natuurijsbanen zijn. In januari vond 
bijvoorbeeld alweer de derde editie van Glow in the Park 
plaats. Meer dan 1000 bezoekers genoten van een bijzondere 
avontuurlijke lichtjes wandeling in het Babybosje. Een groot 
deel van de bezoekers kwam uit de wijk Overvecht. IJsclub 
Siberia werkt voor al zijn activiteiten samen met scholen, 
(kleine) ondernemers en vrijwilligers uit de wijk. 

Marijke Jongerius -  
Marijke Jongerius heeft zich al jaren ingezet voor meer 
natuurbeleving bij kinderen. De laatste jaren is ze actief als 
vrijwilliger bij de Voorleesexpress en zo al bij tientallen 
huishoudens uit Overvecht binnen geweest. Wat zij ziet is 
dat je de ouders, en dan vooral de moeders, moet betrekken 
bij het naar buiten gaan. Daarom zou zij graag een keer met 
moeders uit Overvecht gaan picknicken in Noorderpark-
Ruigenhoek om zo hele gezinnen enthousiast te maken voor 
het park. Marijke ziet dat het park de laatste tijd actiever 
gebruikt wordt, zeker op mooie dagen is het steeds drukker. 
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Aanvullende updates:  
Een aantal ondernemers kon niet aanwezig zijn bij de 
bijeenkomst maar delen wel graag nog wat updates:  

Forelvisvijver en Paviljoen de Ruigenhoek: Sinds deze winter 
kan je bij het paviljoen terecht voor pannenkoeken, kan je 
komen knuffelen met geiten, varkentjes en Vlaamse reuzen, 
en worden er p lannen gemaakt voor nog meer 
(kinder)activiteiten.  

Wielervereniging Het Stadion: de BMX cursus is weer van 
start gegaan, tot aan de zomervakantie krijgen kinderen van 
8 jaar en ouder iedere maandagavond les op de BMXbaan 

Gebruik groepschuilplaatsen: Bij de BMX-baan en de (door 
Siberia zo genoemde) Gagelplas wordt een drietal 
groepsschuilplaatsen  klaar gemaakt om te gebruiken als 
opslag en verzamelplek voor de Avonturenclub, IJsclub Siberia 
en Wielervereniging Het Stadion.  
Utrecht Natuurlijk: in de zomermaanden loopt er een 
stagiaire rond in de Gagelsteede die onderzoek gaat doen 
naar de behoefte rondom groenrecreatie.  

OutdoorFit: De kinderfeestjes van Outdoorfit worden goed 
geboekt. Veel kinderen en hun ouders vinden op deze manier 
hun weg naar Noorderpark-Ruigenhoek. Zo goed dat Outdoor 
Fit op zoek is naar extra personeel om de feestjes te 
begeleiden.  

Nacht van de Vluchteling: in de nacht van 16-17 juni vindt de 
Nacht van de Vluchteling plaats. Een wandeling die ook door 
Noorderpark-Ruigenhoek trekt met de Ruigenhoek als 
pleisterplaats voor versnaperingen en toiletbezoek.  

Wijkleerbedrijf ROC MN: Het Wijkleerbedrijf van het ROC richt 
zich op het bevorderen van de gezondheid/ vitaliteit van 
bewoners in de wijk Overvecht. De aankomende maanden 
zullen er concrete opdrachten rondom dit thema worden 
geformuleerd om vanaf september een nieuwe lichting 
stagiaires aan het werk te zetten.  




