De Buurtcamping Utrecht
Waar wij van dromen is een zelfverzekerde, lieve
stad. Een stad waarin alle inwoners zich thuis, veilig
en vrij voelen. Dat kan als bewoners, ondernemers,
organisaties en de gemeente de handen ineen slaan.
De Buurtcamping Utrecht zet zich sinds 2015 in om
de banden binnen de stad te sterken en ontmoeting
mogelijk te maken.
Kijk voor meer informatie over de Buurtcamping
en onze plannen voor 2021 op onze website!
www.debuurtcamping.nl/stad/utrecht/

Scan de QR code en volg ons op Instagram!

→

TOUR DE BUURt

Utrechtse fietsroute van park naar park.
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In deze Buurtfolder XL vind je de plannen van de
Buurtcamping 2021. Op de plattegrond zie je in welke
parken deze zomer een Buurtcamping zal zijn. Blader
door de rest van de folder en kom er achter wat jij
kan doen voor de Buurtcamping in jouw wijk.
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Griftpark

Fietsroute
Als kers op de taart krijg je deze leuke fietsroute
die je dwars door Utrecht van park naar park leidt.
Utrecht heeft prachtige wijken en parken! Zo leer je
op de fiets onze prachtige stad nog beter kennen.

Domtore n

Van park naar park fiets je ongeveer 20 minuten. De
totale route is 31,5 km en daar doe je ongeveer 1,5
uur over. Een mooi dagprogramma al zeggen we het
zelf.
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Pomp je banden op, smeer je in met zonnebrand,
regel een picknickmand, neem deze folder en je
mobiele telefoon mee en je bent klaar om te gaan!

rk
a
Tr

6

ns
wi
jk

Scan deze QR code
voor extra info
en natuurlijk
de fietsroute van
de Tour de Buurt!

→
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Het Griftpark
Dit veelzijdige park ligt midden
in Utrecht Noord-Oost. Je kan er
een heerlijk stukje wandelen,
op bezoek bij de dieren van de
Griftsteede of een drankje halen
bij Peter’s Bistro.

Drei grosse Figuren (1)
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Kunstenaar Thomas Schutte
(1954) maakte de grote bruine
cortenstalen beelden die
verstopt in het griftpark staan.
De drie figuren staan in een
cirkel en lijken een verhaal
te vertellen. Grote geesten,
noemt hij de figuren ook wel.

Flash kunstwerk (2)
1

Kunstenares Cynthia Blom (1994)
maakt voor de gelegenheid een
kunstwerk dat verschijnt en
verdwijnt op de heuvel in het
Griftpark. In haar werk
onderzoekt ze de drang naar
adrenaline en het gevoel dat
je leeft.

Heuvel (3)
De plek waar je heerlijk van
als het sneeuwt,
maar ook volop van de zon kan
genieten. Kunstenaar Han
Beumer ontwierp het park en
laat de heuvel de geschiedenis
van het park vertellen. Onder de
heuvel in het park ligt een berg
afval van de oude gasfabriek:
hier liggen duizenden accu’s
begraven.

enstra at
Van Swindaf
kan glijden

Buurtcamping Griftpark
16 t/m 18 juli 2021

Wil je komen helpen als vrijwilliger,
kamperen als bezoeker of graag wat
doneren? Volg ons dan op Facebook
voor alle updates!

→

Voor vragen kan je een mailtje sturen
naar griftpark@debuurtcamping.nl
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Weetje (2)
De heuvel in het park is voor
een deel gemaakt met puin
toen de oude Jaarbeurs in 1970
werd afgebroken. Bijzonder toch,
wat er kan groeien op puin?
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Haal er eens koﬃe met wat
(zelfgemaakt) lekkers, koop
lokaal biologisch voedsel uit De
Voedseltuin en wie weet raak je
wel in gesprek met iemand uit de
buurt. Voor de kinderen is er ook
een leuke speeltuin en een
Kinderzwerfboekstation.
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Stadsboerderij Gagelsteede (1)
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Park de Gagel is een prachtig
park in Overvecht vol bloemen,
planten en bomen. Je kunt
spelen, picknicken, sporten,
wandelen of (ook leuk) een keer
van de heuvel afrollen. In het park
vind je verder beeldende kunst en
maar liefst 3 tuinen. Wandel eens
door het park, kijk wat je allemaal
tegenkomt en geniet van deze
bijzondere plek: een groene oase
tussen de hoge ﬂats.
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Park de Gagel
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Buurtcamping Park De Gagel
16 t/m 18 juli 2021

Wil je komen helpen als vrijwilliger,
kamperen als bezoeker of graag wat
doneren? Volg ons dan op Facebook
voor alle updates!

→

Voor vragen kan je een mailtje sturen
naar parkdegagel@debuurtcamping.nl
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NOORDSE PARK
Het Noordse Park is één van de in
het oog springlevende plekken van
de wijk Pijlsweerd, Nijenoord-Oost,
De Hoogstraat en Ondiep.
De afgelopen jaren hebben buurtbewoners zich ingezet om het park
te renoveren.

SPEELTUIN NOORDSE PARK (1)

1+2

De speeltuin Noordse Park is een
fijne groene speeltuin in het hart
van Pijlsweerd en Ondiep.
Speeltoestellen, zandbakken, een
zwembadje in de zomer, een grote
tuin en geregeld activiteiten!

DE BUURTMOESTUIN (2)

Buurtcamping Noordse Park
16 t/m 18 juli 2021

Wil je komen helpen als vrijwilliger,
kamperen als bezoeker of graag wat
doneren? Volg ons dan op Facebook
voor alle updates!

→

Voor vragen kan je een mailtje sturen
naar noordsepark@debuurtcamping.nl

De Buurtmoestuin is een
gemeenschappelijke moestuin,
met groenten, bessen, medicinale
planten en bloemen. Deze bonte
verzameling brengt een hoop kleur
en sfeer in de speeltuin.
Dit vraagt ook om onderhoud,
daar kunnen we goed helpende
handen bij gebruiken. Jij kunt bij
ons lekker in de volle grond komen
tuinieren. Als je het leuk vindt, kun
je de tuin ook gebruiken om leuke
activiteiten met kinderen te doen.
Maar er kan veel meer! Daarom zijn
we op zoek naar leuke ideeën. Heb
je zin om mee te doen of heb je
een leuk idee voor een activiteit?
Kom langs bij de speeltuin en
schrijf je in.
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Majellapark
Dit veelzijdige park ligt
aan de Vleutenseweg en kijkt uit
over Lombok. Waarschijnlijk ben
je er al vaak langs gefietst, tijd
om er eens een kijkje te gaan
nemen!

Stukje geschiedenis
Majellapark (St. Majellapark back
in the days) is in 1935 aangelegd.
Het park is door de jaren heen
ﬂink veranderd. Zo vond je er in
1938 nog een waterbassin met
een fonteinkunstwerk in de vorm
van een dansend meisje.
In de jaren 1950 was er een
grote speelvijver in het park.

1

Tiny Forest (1)
In het park vind je een tiny
forest dat is aangelegd door
kinderen van de Asch van
Wijckschool, genaamd Bosch
van Wijck. Ook vind je er drie
speeltuinen: één met een
spannende klimtoren, één met
een draaiglijbaan en één voor
de allerkleinsten.

Buurtcamping Majellapark
16 t/m 18 juli 2021

→

Car neg iedr eef

Wil je komen helpen als vrijwilliger,
kamperen als bezoeker of graag wat
doneren? Volg ons dan op Facebook
voor alle updates!
Voor vragen kan je een mailtje sturen
naar majellapark@debuurtcamping
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Castellum Hoge Woerd is een
opvallende moderne versie van
een Romeins fort in Leidsche
Rijn. Je kan hier via een
prachtige fietsroute komen,
om je even in een andere wereld
te begeven. Je vindt er een
archeologisch museum, theater,
stadsboerderij “Steede Hoge
Woerd” en een café-restaurant.

( 5 minuten fietsen )
( 10 minuten fietsen )

→

Bosspeeltuin (2)
4
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De Bosspeeltuin ligt naast
restaurant Anafora, midden in
de natuur van het prachtige
Maximapark. Een heerlijke plek
om te kunnen ravotten.
De bijna uitsluitend houten
speeltoestellen zijn bedoeld voor
kinderen tot 12 jaar.
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16 t/m 18 juli 2021
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Buurtcamping Hoge Woerd
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De Dorpskamer van
Vleuten (3)
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Castellum Hoge Woerd (1)
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Net buiten “het lint” in het oude
dorp van Vleuten bevindt zich
de Dorpskamer van Vleuten. Dit
is een ontmoetingsplek waar je
naartoe gaat voor lekkere koﬃe
of wijn.
www.dedorpskamervanvleuten.nl

Maximus (4)

Wil je komen helpen als vrijwilliger,
kamperen als bezoeker of graag wat
doneren? Meer informatie vind je op onze
website!

→

Voor vragen kan je een mailtje sturen
naar hogewoerd@debuurtcamping.nl

Voor de liefhebbers: brouwerij
Maximus om de hoek met een
fijn terras. Heerlijk ambachtelijk
bier, hapjes, proeverijen en een
café met streekproducten.
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Park Transwijk
Dit ruime park ligt tussen
Transwijk en Kanaleneiland,
en is een perfecte plek voor
een picknick, een wandeling
of een sportsessie! Op het
grote veld kun je een balletje
trappen, badmintonnen of
genieten van de zon, en er is
zelfs een skatepark voor
beginners. In dit park zijn
regelmatig festivals, zoals het
Bevrijdingsfestival.
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Buurtcamping Park Transwijk
2

16 t/m 18 juli 2021

→

In deze stadstuin wordt
groente en fruit verbouwd.
Als je meewerkt deel je mee
in de oogst! Als je in het
park bent, neem een
kijkje in de tuin of loop
even langs om lokale
groente te kopen.
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Food For Good (2)
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Deze kinderboerderij ligt
middenin het park. Hier strijk
je neer voor een picknick in het
gras, kunnen kids de dieren
ontmoeten, schapen tellen
en spelen in de avontuurlijke
speeltuin. Ken je ook de wijktuin
L ang
erak b
al? Daar kun je heerlijk
tot
a a n rust
komen, vlinders spotten en een
kijkje nemen in de bijenstal.
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Eilandsteede en de
wijktuin (1)

Wil je komen helpen als vrijwilliger,
kamperen als bezoeker of graag wat
doneren? Volg ons dan op Facebook
voor alle updates!
Voor vragen kan je een mailtje sturen
naar parktranswijk@debuurtcamping.nl
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( 5 minuten fietsen )

Park de Koppel
Een mooi en veelzijdig park
in het zuiden van Utrecht.
Je kunt hier fijn wandelen,
lekker sporten in De Kuil of
kom langs bij De Stadsboerderij
Koppelsteede voor een bezoekje
aan de speeltuin of de kinderboerderij en een kopje koﬃe.

Kinderboerderij (1)
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Speeltuin Fort Luna (2)
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Bij de kinderboerderij lopen de
schaapjes in de wei, rollen de
varkens in de modder en
scharrelen de kippen in het rond.
Kinderen kunnen helpen met het
voeren van de dieren of het
borstelen van de ponies.

1

Buurtcamping Park De Koppel

Deze avontuurlijke speeltuin laat
kinderen in aanraking komen met
natuurlijk spelen. Doe mee met
één van de vele activiteiten die
hier georganiseerd worden,
kom gewoon lekker vrij spelen
in de veelzijdige speeltuin of
trap een balletje op het
voetbalveld.

16 t/m 18 juli 2021

Wil je komen helpen als vrijwilliger,
kamperen als bezoeker of graag wat
doneren? Volg ons dan op Facebook
voor alle updates!

→

Voor vragen kan je een mailtje sturen
naar parkdekoppel@debuurtcamping.nl
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De lente is begonnen, de zomer is in aantocht en het nieuwe kampeerseizoen staat
voor de deur! De Buurtcamping Utrecht zal dit jaar wederom de zomervakantie
aftrappen met een kampeerweekend vol met sport, kunst, kampvuurtjes, bingo,
bbq’s, muziek en nog veel meer.

Misschien denk je; Wat is toch Utrecht Natuurlijk dat op veel van de
plattegrondjes staat? Dat is een partij waar wij veel mee samen mogen werken
en die net zo gek is op buiten zijn als de Buurtcamping!

Van vrijdag 16 juli tot en met zondag 18 juli staat er in zeven parken door heel Utrecht
een Buurtcamping evenement gepland. Zet het in je agenda en meld je aan, we maken
er samen een hele gezellige mini-vakantie in eigen stad van!
www.debuurtcampingutrecht.nl/stad/utrecht/

Utrecht Natuurlijk brengt de natuur dichtbij en maakt Utrecht groener, gezonder en
duurzamer voor alle Utrechters. Ze organiseren activiteiten, cursussen en
evenementen en daarbij werken ze samen met bewoners, bedrijven,
vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en de gemeente Utrecht.
www.utrechtnatuurlijk.nl

