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aan v.geelen, t.harlaar, b.dijk, j.verkerk, Natuur, 
Wijkbureau, j.kreijkamp, Jasper, Els 

Aan: 
= Staatsbosbeheer, Regiokantoor Amsterdam: mevr. ir. Vera Geelen
= Boswachters Staatsbosbeheer betrokken bij het Noorderpark Utrecht: Tineke Harlaar,  
Bert van Dijk en Jan Verkerk (Westbroeksebinnenweg 5 Tienhoven).

CC: 
= Natuur- en Milieugroep Overvecht
= Wijkbureau Overvecht
= Wijkwethouder Overvecht, dhr. J. Kreijkamp
= Wijkraad Overvecht, Jasper Fastl, Els Wegdam

Namens het Bewonersplatform Overvecht geef ik u een reactie op het Zomerkriebel 
festival dat op 5 juli in het Gagelbos bij Utrecht Overvecht plaatsvond. Dit in aanvulling op 
reacties die u al eerder ontvangen hebt van de Natuur- en Milieugroep Overvecht (NMO). 
Wij verzoeken u dit mee te nemen in de evaluatie van het festival die u - zoals wij hebben 
begrepen - binnenkort zult houden.

Wij vinden het te gek voor woorden dat een groot muziek- en dansfestival met veel publiek 
in het Gagelbos is gehouden. Daarbij liep het festivalterrein door in delen van het 
Gagelbos, die normaal voor het publiek afgesloten zijn. Het Gagelbos is een waardevol 
maar ook kwetsbaar natuurgebied, mooi gelegen aan de rand van de stad en van veel 
betekenis voor bewoners van de wijk Overvecht. In het Gagelbos moet bescherming van- 
en zorgvuldig omgaan met groen en natuur centraal staan. Fietsen en wandelen is prima, 
maar het bos is niet geschikt voor een groot festival met harde muziek, meerdere podia en 
veel publiek.

Het Zomerkriebel festival heeft veel schade aangericht. Er is veel groen vertrapt en reeën 
zijn verjaagd. Voor een gedetailleerd beeld hiervan, verwijzen wij naar reacties van de 
NMO en het bezwaar dat zij op de aanvraag voor de vergunning heeft ingediend. En de 
toelichting die mondeling zal worden gegeven door de vertegenwoordiger van de NMO in 
de hoorzitting van de bezwaarprocedure op 25 september. 

Met de NMO vinden wij dat dit festival in het Gagelbos niet had mogen gebeuren en in de 
toekomst niet meer mag gebeuren! Wij gunnen ieder zijn muziekfestival, mits dit in 
redelijkheid past in de omgeving. In het Gagelbos past dit niet. Het zou naar ons idee wel 
kunnen passen in het recreatiegebied Ruijgenhoek, even verderop in het Noorderpark. Dat 
is speciaal ingericht voor intensievere vormen van recreatie. Wij begrijpen ook niet dat de 
gemeente Utrecht en betrokken instanties er niet voor hebben gezorgd dat dit 
recreatiegebied als locatie voor het festival is geselecteerd.

Van de gemeente hebben wij gehoord dat de organisatoren van het festival hebben 
voldaan aan alle voorwaarden voor de vergunning. Daarom zou er geen grond zijn om een 
nieuwe aanvraag voor dit festival af te wijzen. Voor ons betekent dit een omkering van 
regels, normen en waarden. Het betekent in onze ogen dat het beleid van de gemeente 
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m.b.t. verlenen van vergunningen voor dit soort festivals niet klopt. Dat de voorwaarden 
voor een vergunning geen (of onvoldoende) mogelijk bieden tot sturing op 'maatwerk'. 
Zodat rekening gehouden wordt  met de kwetsbaarheid en passsendheid van een locatie 
als het Gagelbos. Als wijkbrede bewonersorganisatie in Overvecht kunnen wij dit niet 
accepteren. 

In een breder verband is er recent de nodige discussie geweest over het 
vergunningenbeleid van de gemeente voor feesten en festivals. Zie de informatie op dit 
punt in de Raadsinformatieavond van 1 juli j.l. Bij veel bewoners in de stad leven zorgen 
en bezwaren over het gebrek aan juist het soort maatwerk, waar wij om vragen, bij het 
verlenen van vergunningen voor festivals met een grote impact op de omgeving.

Wij hebben dit - naast andere gesprekspunten - benoemd in ons gesprek met de nieuwe 
wijkwethouder voor Overvecht op 18 september j.l. Wij hebben via de wijkwethouder aan 
de gemeente gevraagd: "Verleen geen vergunning voor grote festivals op kwetsbare en 
normaal voor publiek (deels) niet toegankelijke natuurgebieden, zoals het Gagelbos. 
Herzie zo nodig de voorwaarden voor het verlenen van de vergunning." 
Wij zullen dit ook communiceren naar de Utrechtse gemeenteraad, de Wijkraad Overvecht 
en anderen. 

Bijgevoegd is een kort artikel met onze reactie op het Zomerkriebel festival. Naast een 
aantal digitale kanalen (onze eigen website en de wijkcommunity Overvecht.NU) verschijnt 
dit in het septembernummer van het wijkkblad Dreefnieuws, in onze vaste nieuwskolom in 
het blad. Dreefnieuws wordt huis aan huis verspreid in Overvecht en via diverse 
instellingen, organisaties en openbare verspreidingspunten in de wijk. 
Bijgevoegd is ook de folder van het Bewonersplatform. 
En meer informatie kunt u vinden op onze website.

Met vriendelijke groet,
Ad Tourné 
secretaris Bewonersplatform Overvecht
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