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Park Voorveldse Polder
van 13.00 tot 17.00 uur

Bomenwandeling

Schminken

Paardentram 

Waterdieren 

Schilderen

Verhalenverteller

Ponyrijden

Nordic walking 

Skiken



www.dagvanhetparkinutrecht.nl
De Dag van het Park wordt gecoördineerd door ZIMIHC huis voor amateurkunst in opdracht van Natuur- en Milieucommunicatie van 
de Gemeente Utrecht. De Dag van het Park in Utrecht is onderdeel van de landelijke Dag van het Park, een initiatief van de ANWB.

Het thema van deze landelijke Dag van het Park is 

 ‘Natuurlijk Spelen’. Wij hebben gezocht naar een vorm 

van spel en educatie met onder meer een bomenwande-

ling, schminken, paardentram, waterdieren, schilderen, 

verhalenverteller, ponyrijden, Nordic walking en skiken.

Alle activiteiten vinden plaats vanuit een centrale plek, 

vlakbij de ingang van het park aan de Ariënslaan en 

Hotel Mitland waar tenten staan.

Programma Natuurlijk Spelen

13.00 - 17.00u Paardentram Stal Schaft tussen de Parken Voorveldse Polder en Bloeyendael.

  Vlaggetjes beschilderen door Jeanne.

13.00 - 16.00u  Schminken door Annemiek en haar dochters.

13.00 - 14.00u  Bomenwandeling Een rondleiding door het park met Paul de Kan die 

 informatie geeft over de bomen die in het park staan.

14.00 - 16.00u  Ponyrijden voor kinderen tot 15 jaar door Manege Groenesteyn.

  Verhalenverteller De polderwachter Marcel Blekendaal vertelt spannende 

verhalen over polders en forten.

  Nordic walking en Skiken onder deskundige begeleiding van Tom Blokker van 

het Medisch Bewegingscentrum Utrecht.

14.15 - 15.15u Waterdieren. Marry Reinink vertelt en laat zien welke waterdieren er zijn.

15.00 - 17.00u   Voetballen bij VVV Voorwaarts, begeleid door Frits van Leusden van de club.

16.00 - 17.00u  Afsluiten met Orkest Tegenwind.

Voor een drankje kunt u terecht op de terrassen van Hotel Mitland, VV Voorwaarts, 

 Tennisvereniging Iduna en Restaurant De Beerenkuil.

Download een fietsroute naar Park Voorveldse Polder op www.fietsersbond.nl.

Maar liefst tien Utrechtse parken doen mee met de Dag van het 
Park. Kom kijken in een van de parken, laat je verrassen door de 
natuur in de stad en door het gevarieerde aanbod aan activiteiten.

Park Voorveldse Polder


