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1. Het ontstaan van Vrienden van het wijkpark Maarssenbroek, door Mario van Dijk:  

In het kader van het project Gezonde Buurten konden bewoners - jong en oud - met ideeën 
komen of projecten indienen.  
 
Mijn idee was om tot een Vrienden van het wijkpark Maarssenbroek te komen.   
Het wijkpark van Boomstede tot Zwanenkamp is een belangrijke groene long waarin 
bewoners een groot aantal activiteiten verrichten, zoals spelen, wandelen, honden uitlaten, 
hardlopen, natuuronderwijs, kinderboerderij en sporten, zoals voetbal en tennis. Dus is het 
belangrijk voor bewoners van Maarssenbroek om het wijkpark voor de toekomst te 
behouden, groener te maken en netjes te houden. Om dit te bereiken kunnen bewoners 
actief participeren in het beheer.  
 
Tot mijn vreugde hebben in een korte periode een groot aantal mensen zich gemeld bij de 
Vrienden van het wijkpark Maarssenbroek. In het verleden had ik als gebiedsbeheerder van 
Maarssenbroek al een poging gedaan om via de wijkcommissies te komen tot een structureel 
overleg over het wijkpark. Dit initiatief is toen helaas niet van de grond gekomen omdat er 
onvoldoende draagvlak voor was.  
 
Laten we er nu een succes van maken. Het eerste begin is hoopvol.  
Mario van Dijk  

 
2. Facebookpagina:  

Vera Vandervesse en Mariska Lodewijk hebben een actieve facebookpagina gemaakt voor de 
Vrienden van het wijkpark Maarssenbroek. Neem er een kijkje, volg ons en deel het! 
 

3. Nieuws van het bestuur.  

Lieve vrienden van het wijkpark, 

Het is ongelooflijk om te zien hoe een positieve groep mensen zo snel een initiatief kan laten 

uitgroeien tot iets moois. En dan zijn we nog maar pas begonnen. Natuurlijk zijn we nog in de 

opbouwfase, maar op een heel spontane en natuurlijke manier gebeurt er al heel veel. Dat 

komt omdat er al een stevige basis was van actieve en betrokken inwoners, die graag een 

mooi wijkpark willen. Via deze nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte van de 

ontwikkelingen en voortgang. Het streven is om zeker 1x per maand via deze weg iedereen 

bij te praten over de stand van zaken. We hebben inmiddels een voorlopig bestuur en een 

werkgroep publiciteit, zodat we verder kunnen.  

https://www.facebook.com/Vrienden-van-het-Wijkpark-Maarssenbroek-104632551292400/


 

 

De volgende stap is om de komende tijd een formeel contact op te bouwen met de 

gemeente, om goed uit te leggen waar wij voor staan en wat we samen allemaal kunnen 

bereiken. En ondertussen gebeurt er van alles in en rond het park. Via onze mooie 

facebookpagina kunt u dat allemaal volgen. En via een centraal e-mailadres 

vriendenwijkpark@reigerskamp.nl kan iedereen ons bereiken. Dus aarzel niet met vragen 

en opmerkingen.  

 

Met vriendelijke groeten,  

Waarnemend voorzitter Ed Kamans. 

4. Wat gebeurt er in het wijkpark?  

Ed Hofstra heeft een goede start gemaakt met de inventarisatie van het wijkpark. Hij kan 

hiervoor hulp gebruiken vanuit elke wijk. Wie wil met hem een rondje door zijn eigen park 

lopen? Het gaat om het in kaart brengen van onderhoud, welke activiteiten er plaatsvinden, 

hoe mensen gebruik maken van het park, welke dieren er leven en welke voorzieningen er 

zijn, etc.  je kunt je aanmelden via vriendenwijkpark@reigerskamp.nl  Ed neemt dan contact 

met je op. 

 

Ondertussen gebeurt er van alles in het wijkpark. Enkele voorbeelden: 

 Ploggen: dat is zwerfvuil ophalen tijdens een wandeling. 

 Bekijk het youtube-filmpje van het Buitenleslokaal. Valkenkamp 

 Vlinder- en bessentuin Reigerskamp 

 Groenonderhoud in het park, bijvoorbeeld bij het bijenveldje, het avonturenpaadje van 
het superspeelspoor en de vlindertuin bij de kinderboerderij. 

 Ontdekroute van onder andere de houten dieren. 

 Deze week is begonnen met de aanleg van buitensporttoestellen in het wijkpark, op het 
"zeskantige" grasveld ter hoogte van Valkenkamp. Ingebruikname zal i.v.m. de 
ondergrond pas op een later moment zijn. Bijgaand een impressiefoto.

  
Helaas zijn de omwonenden niet vooraf geïnformeerd. Wij hopen dat de vrienden van 
het wijkpark die leemte aan informatie in het vervolg kunnen voorkomen. 

 Nestkasten in het park voor vogels, insecten, vleermuizen en boommarters. 

 Struintuin, blotevoetenpad. Reigerskamp 

 Kinderboerderij Otterspoor, korfbalpalen, speeltuin 

 Tennisparken in Reigerskamp en Boomstede 

 Atletiekbaan en BSO in Zwanenkamp 

 Voetbalveldjes Valkenkamp, Reigerskamp en Fazantenkamp 

 Sleehelling Fazantenkamp 

 Basketbalveldje Valkenkamp 

 Voetbalvereniging OSM en BSO Fazantenkamp 

 Eendenkooi Boomstede  

 Milieu Educatief Centrum (MEC) Reigerskamp 
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https://www.youtube.com/watch?v=kIQ4bFSsqfY


 
 

5. Zegt het voort 
Geef het bestaan van de vrienden van het wijkpark door aan uw buren. Laat mensen zich 
opgeven voor de nieuwsbrief via vriendenwijkpark@reigerskamp.nl. Zegt het voort! 
 

6. Aanmelden bij de werkgroepen:  
Heeft u ook zin om actief te worden in het wijkpark? U kunt zich desgewenst aansluiten bij 
een of meer van de volgende werkgroepen: 

 Vlinder- en bessentuin, groene vingers in het park, ongeveer 2 keer per maand 2 uurtjes 
op woensdagmiddag 14:00 uur. In samenspraak kan ook op andere tijden gewerkt 
worden. N.B. u kunt ook af en toe aansluiten. 

 Ontdekroute: onderhoud van houten beelden (1 keer per jaar in de olie zetten), 
wilgentunnel onderhouden, bordjes etc. Tijden met elkaar afspreken. 

 Nestkastengroep: observaties en foto’s doorgeven wanneer u in het park wandelt. 1 keer 
per jaar nestkasten schoonmaken, onderling afspreken.  

 Ploggen: 12 vrijwilligers/sters hebben zich gemeld. We kunnen nog meer hulp gebruiken. 
We krijgen 15 knijpers met zakken van Verheij Groen. We starten de schoonmaakactie 
op zondag 12 juli om 12.00 uur bij de kinderboerderij Otterspoor. Het wijkpark loopt van 
Boomstede tot Zwanenkamp. Na afloop bepalen we wat de frequentie wordt van het 
ploggen. Als u een eigen knijper hebt, neem hem dan mee. Tot ziens op 12 juli om 12.00 
uur.  

 Werkgroep publiciteit. We zoeken nog iemand die deze nieuwsbrief in het vervolg in een 
mooi jasje kan steken met kolommen etc. 
 

Opgeven via vriendenwijkpark@reigerskamp.nl 
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