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Geachte heer/mevrouw
Met deze reactie reageert de Stichting Voorveldse Polder op de op 8 december aangevraagde
omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruiken van de gronden ten behoeve van een ééndaags
festival op 21 juli 2018 in Park Voorveldse Polder. Van deze aanvraag is op 14 december melding
gedaan in het gemeenteblad van de gemeente Utrecht onder nr. HZ_WABO-17-39493.
De Stichting Voorveldse Polder (SVP) is een vrijwilligersorganisatie van actieve buurtbewoners in
Utrecht Oost en Noordoost. De SVP zet zich sinds 2001 in voor het behoud van de kwaliteit van het
groen, verhogen van de ecologische waarde en voor een goed gebruik van de recreatieve functie van
het Park Voorveldse Polder. Hierbij is het uitgangspunt dat natuur en recreatie in het park in
evenwicht moeten zijn.
Het Park Voorveldse Polder is een stedelijk groengebied met een hoge natuur- en ecologische
waarde. Het park biedt tevens sportieve recreatiemogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen. Het Park
Voorveldse Polder is een belangrijk onderdeel van de stedelijke groenstructuur. Het groenbeheer van
het park wordt uitgevoerd op basis van het beheerplan dat in 2005 is opgesteld door de Stichting
Ecologisch Advies (StEA). De richtlijnen voor verbetering van de kwaliteit van het park zijn o.a.
vastgelegd in de door de gemeenteraad in juni 2011 aangenomen Visie Voorveldse Polder. In de
zeven jaar na het vaststellen van de visie is er nogal wat veranderd en zijn sommige punten
achterhaald. In samenwerking met de afdeling Wijkonderhoud & Service van Stadswerken
Oost/Noordoost van de gemeente zijn de laatste jaren de graslanden (behalve de gebieden met
speelgras) meer ecologisch beheerd. We zien daardoor een voorzichtige toename van diversiteit.
Verder zou, door de aanleg van de paddenpoelen en het beheer van het gebied daaromheen, de in
de visie genoemde natuurlijke buitenring uitgebreid moeten worden. Het feit dat de visie hier
achterhaald is heeft er toe geleid dat vorig jaar de vergunning voor het festival in ieder geval op dit
(toch wel doorslaggevende) punt ten onrechte is verleend.
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Het organiseren van één of twee festival(s) met elk drie tot vier duizend bezoekers en veel
geluidsoverlast is in strijd met de huidige interpretatie van de visie en het beheerplan. Daarvoor zijn
de volgende argumenten te noemen:
1. Verstoring ecologisch beheer graslanden
De graslanden in Park Voorveldse Polder zijn onder te verdelen in ecologisch beheerde
graslanden en speelweides. Een groot deel bestaat uit ecologisch beheerde graslanden.
Ecologisch beheer betekent een maaibeleid dat gericht is op verschraling van de bodem en
daardoor grotere soortenrijkdom met meer bloemplanten. Verschraling wordt onder andere
bereikt door slechts twee keer per jaar ( laat) te maaien en het maaisel af te voeren.
Vervuiling door afval en dergelijke werkt verstorend op de verschraling.
Het festival verstoort nog op een andere manier het maaibeleid: het moment waarop wordt
gemaaid, wordt bepaald door de planning van het festival, ongeacht of dit het juiste moment
is om verantwoord te maaien, gezien de weersomstandigheden en de kwaliteit van de
bodem.
Een andere belangrijke factor die soortenrijkdom in grote mate tegenwerkt is intensieve
betreding van de graslanden. Dit veroorzaakt ernstige verdichting van de bodem waardoor
langzaam groeiende bloemplanten geen kans krijgen en brandnetels, gras en andere snelle
groeiers gaan overheersen. Door de aan- en afvoer van materiaal wordt, ondanks de
rijplaten, ook de ruimte naast de paden ernstig beschadigd en verdicht. Deze schade is
nagenoeg onherstelbaar.
Werken aan de verschraling van de voedselrijke kleibodem in het park gebeurt onder andere
in overleg met de adviseur bijzonder gebruik openbare ruimte van de gemeente Utrecht en
vraagt veel inzet van de vrijwilligers van de SVP. Ook door het gemeentelijk Stadsbedrijf
oost/noordoost wordt hier veel tijd en energie in gestoken. Door het verlenen van een
vergunning voor een festival op die plaats wordt deze gemeentelijke investering
tenietgedaan. Na het laatste festival was op de plaats van de grote festivaltent een
duidelijke verruiging van de vegetatie waarneembaar, onder andere door veel ridderzuring.
Gezien bovengenoemde factoren zijn de ecologisch beheerde graslanden absoluut niet
geschikt als festivallocatie. De stichting krijgt regelmatig signalen van buurtbewoners die niet
begrijpen dat er een vergunning wordt verleend voor een festival in een dergelijk kwetsbaar
deel van het park.
2. Verstoring ecologische verbinding
De faunapassage onder de A27 vormt samen met het daarop aansluitende park een
ecologische verbinding tussen de poldergebieden van de Bilt en de stad Utrecht. Het
bevorderen van gunstige omstandigheden voor flora en fauna en hun onderlinge samenhang
is belangrijk. Door enthousiaste vrijwilligers zijn daarom zijn in het park voorzieningen
aangelegd als vleermuiskasten, een insectenhotel en een ringslangbroeihoop. In tegenstelling
tot omliggende parken en natuurgebieden zijn in de slangenbroeihoop nooit eikapsels
aangetroffen. Dit duidt op verstoring van het leefgebied van de ringslang. Een door veel
mensen bezocht festival kan daarvan mede de oorzaak zijn.
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3. Verstoring recreatieve functie
De speelweide aan de noordkant van het park en de grasvelden op waterspeelplaats worden
geregeld gemaaid en worden veel gebruikt voor recreatieve functies. Op mooie zomerdagen
recreëren op de waterspeelplaats honderden gezinnen met kinderen. Tijdens een festival in
de drukke zomervakantie is de waterspeelplaats een week niet te gebruiken. Ook daarna zijn
de delen waar de schade aan het grasveld is hersteld niet bruikbaar. Daarover zijn de
afgelopen jaren al veel klachten van buurtbewoners ontvangen
Visie Voorveldse Polder blz 41:
Het terrein van Stadswerken is nu nog een
afgesloten opslagterrein, dat niet in een park
thuishoort. Zodra dit terrein vrijkomt, wordt het
onderdeel van het stadspark, samen met het
aangrenzende parkeerterrein en het onbenutte
trapveld. Dit gebied heeft voldoende oppervlak
voor uiteenlopend gebruik, bijvoorbeeld voor
culturele evenementen in een nieuw openluchttheater,
of voor vrije sporten als frisbeeën of een balletje trappen.)

Door het verplaatsen van het gemeentelijk opslagterrein is er enkele jaren geleden het park
uitgebreid met een (speel)terrein dat meer geschikt is voor evenementen. Zeker wanneer
ook de gemeentelijke opslagruimte vrijkomt en - zoals vastgelegd in bovengenoemde visie toegevoegd wordt aan het recreatieve deel van het park, kan daar een festival op minder
kwetsbaar speelgras gerealiseerd worden. De waterspeelplaats zou dan niet gebruikt moeten
worden.
4. De overige partners in het park
In november is er een bijenkomst geweest, waar alle partners in de polder aanwezig waren:
Hotel Mitland, Two Star Lodge, Loft, de maneges, tennisvereniging Iduna, voetbalclub
Voorwaarts. Ook tijdens deze bijeenkomst is een mogelijk festival in de polder aan de orde
geweest. De algemene conclusie was: geen festival op de beoogde plek, maar op de
Noordzoom en hooguit één keer per jaar.
5. Geluidsoverlast
De geluidsoverlast van een festival geldt niet alleen voor buurtbewoners, maar zeker ook
voor de paarden van de maneges in het park. Veel lawaai veroorzaakt schrikreacties en
gevolgen daarvan. Niet voor niets is het Park Voorveldse Polder door de gemeente
aangewezen als enige vuurwerkvrije zone tijdens de jaarwisseling.
6. Niet in overeenstemming met de visie
In de Visie Voorveldse Polder zijn afspraken vastgelegd over gebruik, beheer en onderhoud
van Park Voorveldse Polder. Het organiseren van een festival past hier niet in.
(Visie Voorveldse Polder blz 48:
Richtlijnen voor (particuliere) initiatieven

Nieuwe functies:

- Binnen de Voorveldse Polder is alleen ruimte
voor functies die de groene en recreatieve
functie van het gebied en de herkenbaarheid
van het gebied als groene eenheid
ondersteunen. Dit is ook vastgelegd in het
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bestemmingsplan voor het gebied.

Uitbreiding bestaande functies:

- Uitbreiding van bestaande functies mag
geen verslechtering van de huidige ecologische,
cultuurhistorische, recreatieve en
groene kwaliteiten van het gebied als totaal
tot gevolg hebben.
- In het geval van een gewenste uitbreiding
door een partij in het gebied zal de Gemeente
Utrecht altijd een afweging maken tussen
ecologische, cultuurhistorische en recreatieve
belangen op basis van het geschetste
streefbeeld.)

De laatste jaren is er één festival in het park georganiseerd. Daartegen zijn steeds veel bedenkingen
geweest. De vergunning voor het eerste festival is verleend zonder mogelijkheden voor bezwaar. Na
goed overleg over de plaats en inrichting van het festival is het festival enkele jaren gedoogd, maar
de bezwaren bleven bestaan en zijn alleen maar toegenomen. Wij zijn van mening dat het verlenen
van een vergunning voor een festival in strijd is met de afspraken die in de Visie Voorveldse Polder
gemaakt zijn en met de verdere ontwikkelingen in het park. Wij kunnen niet anders dan ernstig
bezwaar aantekenen tegen het verlenen van een vergunningen voor een festival op de aangevraagde
plaats in het park.
Tot slot wijzen we ook op de inconsistentie van het gemeentelijk beleid:
Enerzijds stimuleert de gemeente ecologisch beheer binnen de stad op plekken, waar dit succesvol
kan zijn. Zo ook de beoogde plek voor het festival. Aan de andere kant doorkruist de gemeente haar
beleid door een vergunning af te geven voor een festival op deze ecologisch beheerde plek.
De gemeente honoreert het verzoek van de maneges om de omgeving te ontzien bij veel lawaai.
Hierdoor heeft de gemeente bij de jaarwisseling de Voorveldse Polder als vuurwerkvrije zone
aangewezen. Nu wil deze zelfde gemeente een vergunning verlenen voor een festival die een
navenant geluid produceert.

Namens het bestuur van de Stichting Voorveldse Polder,
Ben Boerkamp, secretaris.
Mede ondersteund door ondernemers in Park Voorveldse Polder:
• Hotel Mitland
• Restaurant Loft 88
• Manege Agterberg
• Manege Groenesteyn
• Hotel Two Star Lodge
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