
Juni 2020 - update

Gezonde Buurten - Wijkpark

Het aanpakken van het Wijkpark in Maarssenbroek is een initiatief van 
omwonenden, Jantje Beton, IVN Natuureducatie en gemeente Stichtse Vecht

Nestkasten in het wijkpark  
“Vanochtend 6 uur: in de stam van de specht zitten 2 grote bonte 
spechten en een boomkruiper. Vanuit de Hongaarse eik gadegeslagen 
door een roodborst.” - Uit app groep nestkastjes.  

Een flinke groep vogelliefhebbers uit de omliggende wijken 
hebben de afgelopen weken de handen flink uit de mouwen 
gestoken om nestkastjes op te hangen in het park: 58 voor 
verschillende soorten vogels, 28 voor insecten en 3 voor steen- en 
boommarters om precies te zijn. Begin juli volgen er nog 9 
vleermuizenkasten. 

Voor wie goed oplet, zijn de nestkastjes misschien wel te zien.  
Wel stil zijn hoor!

kom je ook buitenspelen?  - zomerse update 
Wie vaak in het Wijkpark komt en goed oplet, heeft misschien al gezien dat er een heleboel gebeurt in het groen. 
Soms heel zichtbaar en soms bewust heel onzichtbaar…Zo is er verspreid in het park de afgelopen weken hard 
gewerkt aan een heus blotevoetenpad voor groot & klein, een buitenleslokaal voor de scholen en BSO’s, en beginnen 
deze week de werkzaamheden voor een calestenicspark waar jong & oud in de buitenlucht kan bewegen. Maar het 
park is er ook voor de rustzoekers in het groen. Mensen én dieren. Een flinke groep bewoners heeft de afgelopen 
weken de handen uit de mouwen gestoken en ruim 50 nestkastjes opgehangen zodat ook de vogels, bijen en 
insecten zich thuis kunnen voelen in het wijkpark. Hieronder een update!
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Ook het Blotevoetenpad in struintuin ligt er!    
Fanatieke struiners hebben het misschien al gezien: ook het 

blotevoetenpad is gerealiseerd. In de struintuin kun je vanaf nu 
niet alleen terecht om lekker te ravotten en in het groen te spelen; 

je kunt er ook op avontuur op het blotevoetenpad. De 
initiatiefnemers uit de buurt en wijkregisseur Olivier hebben met 

de aannemer in korte tijd een prachtige route gerealiseerd rond de 
struintuin. 

De officiële opening volgt nog; maar nieuwsgierige aagjes kunnen 
de route alvast uit proberen. Bij de bankjes zet je je schoenen neer; 
dan volg je de grote keien & kom je na een groot avontuur vanzelf 
bij de waterpomp weer uit. Daar kun je je voeten schoon spoelen 

& je schoenen weer aantrekken. Of nog een rondje gaan 
natuurlijk!   

Buitenleslokaal - geopend!  
Ook het buitenleslokaal is gerealiseerd & maandag 23 juni 2020 
officieel geopend! Vanwege corona-maatregelen op kleine, maar 
feestelijke wijze. De kinderen van groep 5 van basisschool 
Triangel Wereldkidz en wethouder Hetty Veneklaas kregen de 
allereerste buitenles in het lokaal. Dat smaakt naar meer!  

In het nieuwe schooljaar is het buitenleslokaal beschikbaar voor 
alle klassen van de basisscholen en de kinderen van de BSO’s. En 
staat er nog meer op het programma. Schrijf in elk geval de 
Nationale Buitenlesdag op  maandag 22 september 2020 maar 
vast in je agenda!  

Vanaf augustus:  sporten op de zeskant 
Deze week al beginnen de werkzaamheden en plaatsing van het 
calestenicspark op de zeskant. Toch is er nog even geduld nodig 
voordat er gesport kan worden & we willen iedereen daarom op 
het hart drukken om nog even te wachten, tot het officieel wordt 
vrijgegeven. Het gras heeft tijd nodig om in te groeien en weerbaar 
genoeg te worden om intensief gebruik te kunnen dragen.  

De schatting is dat er vanaf 1 augustus gesport kan worden. Het 
aftellen kan beginnen! Via de social media van de gemeente blijf je 
op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Klik hier voor impressie van de opening 

https://www.youtube.com/watch?v=PLpIrhrXWpM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PLpIrhrXWpM&feature=youtu.be


Enthousiast geworden?  
Ben je enthousiast geworden over één of meer van de initiatieven? Zou je wel sportlessen willen geven bij het 
calestenicspark? Heb je ideeën voor activiteiten in het buitenleslokaal? Wil je iets organiseren in de struintun? Of 
heb je hele andere vragen? Neem dan contact op met Sofie: sofie.van.opdorp@stichtsvecht.nl of 06 227 49 205.  

Vrienden van het wijkpark: doe je ook mee?  
Een snel groeiende groep enthousiaste bewoners met liefde voor 
het Wijkpark, zijn samen aan de slag in een nieuw initiatief: 
Vrienden van het Wijkpark. Samen steken zij de handen uit de 
mouwen om het park nog mooier te maken .  

Heb je ook zin om actief te worden? Of ben je gewoon benieuwd 
wat er allemaal gebeurd? Check dan de Facebookpagina of meld je 
aan voor de nieuwsbrief via: vriendenwijkpark@reigerskamp.nl

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

