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 Inleiding 

Voor u ligt het Jaarplan 2022 van de Parkorganisatie Máximapark. Hierin blikken de koppels, die samen 

het Parkberaad vormen, terug en vooruit. Terugkijkend was 2021 een bijzonder jaar. Het coronavirus 

beperkte veel activiteiten in de samenleving en dus ook in het Máximapark. Maar in deze periode 

bezochten meer mensen dan ooit het Máximapark om lekker buiten te ontspannen en te bewegen. Het 

bewijst weer hoe belangrijk een aantrekkelijk park met ruimte om elkaar te ontmoeten is. Voor gezond 

stedelijk leven is het groen in de stad essentieel.  

 

Vooruitkijkend zien we dat de samenwerking in een volgende fase terecht is gekomen: van realisatie naar 

beheer van het Máximapark. Daarbij horen nieuwe uitdagingen. Aanvankelijk concentreerden we ons op 

het oprichten en soepel laten verlopen van het Parkberaad. Nu kunnen we ons richten op het verder 

ontwikkelen van de samenwerking.  

 

Het bestaan en succes van de Parkorganisatie hangt af van de inzet van vrijwilligers. Daarom blijft het 

werven en binden van vrijwilligers aan het Máximapark een cruciaal aandachtspunt.  

Daarnaast is het organiseren van financiering een steeds grotere uitdaging. Waar voorheen grotere 

projecten vanuit de grondexploitatie werden bekostigd, moet nu naar andere budgetten worden gezocht. 

De Parkorganisatie heeft zelf ook structurele kosten, zoals voor het huisvesten van de website. Deze 

kosten en mogelijke financiering brengen we dit jaar verder in beeld. 

 

U vindt hierna de resultaten van 2021 en de speerpunten voor 2022 beschreven voor het secretariaat en 

de werkvelden: programmeren, ontwikkelen, beheer en communicatie. In elk werkveld is een koppel actief 

(met een gemeentelijke en een maatschappelijke partner) en werkgroepen die hen ondersteunen. Zo 

werken wij als gemeente, organisaties en vrijwilligers/ bewoners samen om zoveel mogelijk bezoekers te 

laten genieten van het Máximapark. 
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 Parksecretariaat 

2.1. Terugblik 2021 

Het parksecretariaat is het koppel dat zorg draagt voor structuur en voortgang in de organisatie en 

borging van kwaliteit. Ze bewaakt de cultuur in de organisatie en de afspraken die de samenwerkende 

partners daarover hebben gemaakt. Verder organiseert het parksecretariaat de maandelijkse 

parkberaden, de themabijeenkomsten en de bijeenkomsten van de Adviestafel.  

 

Resultaten 2021 

Het Parkberaad is in 2021 negen maal georganiseerd. Als gevolg van de beperkingen rond het 

coronavirus was dat drie maal fysiek: een zomerborrel bij brouwerij Maximus en twee maal op wijkbureau 

Leidsche Rijn.  

 In 2021 waren er verschillende wisselingen in het Parkberaad. Het vertrek van maatschappelijk partner 

Martin Vastenhout (voorzitter en medeoprichter van het Parkberaad) was in 2020 aangekondigd. Het 

werven van zijn opvolger was een actiepunt in het Jaarplan 2021. Joyce Roskamp heeft zijn functie in 

de zomer van 2021 overgenomen. Joyce was al een aantal jaar deelnemer van het Parkberaad in het 

koppel programmeren. Daarnaast zet ze zich ook op allerlei andere manieren in voor het park, zoals 

haar rol als bestuurslid bij de stichting Vrienden voor het Máximapark. Daarnaast heeft de vaste 

ondersteuner Helena Turkenburg het parksecretariaat verlaten. Nieuwe leden Ingeborg Maes 

(Programmeren) en Eva Groendijk (ondersteuning) zijn verwelkomd.  

 Verder was het een doelstelling in 2021 om het model van de 

parkorganisatie en het parkberaad te delen met externe 

organisaties. Het parksecretariaat heeft dit onder meer 

gedaan tijdens het World Urban Parks Congress voor 

parkbeheerders uit de hele wereld. Daarnaast heeft de 

parkorganisatie erkenning verdiend door het internationale 

keurmerk the Green Flag Award binnen te halen.  

 Begin 2021is een profiel opgesteld voor een 

vrijwilligerscoördinator. Iemand die nieuwe vrijwilligers wegwijs kan maken in de parkorganisatie en 

nieuwe vrijwilligers kan werven. Deze rol is een aantal maanden ingevuld door een vrijwilliger, maar de 

invulling voldeed niet aan de gemaakte afspraken. Daarom is met wederzijds goedvinden besloten de 

samenwerking te stoppen. Voor 2022 staat vrijwilligersbinding in de vorm van een 

vrijwilligerscoördinator opnieuw op de agenda als speerpunt.  

 In 2021 is met de afdeling VTH gesproken over de wijze van betrokkenheid bij het Parkberaad. 

Uitkomst is dat er een vaste contactpersoon beschikbaar is voor de maatschappelijk partner van 

Programmeren en dat er periodiek overleg plaats vindt. De contactpersoon van VTH neemt niet deel 

aan het Parkberaad. 
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 De evaluatie van ontwikkeling en samenwerking binnen parkorganisatie en Parkberaad heeft in 2021 

geen doorgang gevonden. Iedereen is het erover eens dat een evaluatie vooral zinvol is als deze in een 

fysieke bijeenkomst georganiseerd wordt en dat was in 2021 door het coronavirus niet mogelijk. De 

evaluatiebijeenkomst wordt in 2022 gepland.  

 Info@maximapark.nl Het e-mailadres voor vragen over het park wordt goed gevonden: bijna dagelijks 

komen er vragen binnen. Het parksecretariaat zorgt dat deze vragen beantwoord worden. Daarvoor 

worden zo nodig de andere leden van de Parkorganisatie (gemeentelijke en/of maatschappelijk) 

ingeschakeld. 

 

2.2. Vooruitblik 2022 

Speerpunten 

 Organiseren van de overlegstructuren van de Parkorganisatie: Parkberaad, ‘bindingsbijeenkomsten’ en 

Adviestafel. 

 Het Parkberaad conform afspraken voorbereiden, inclusief de wijze van aanleveren van agendapunten 

met voorblad en de onderlinge afstemming vooraf in de werkgroepen en de koppels.  

 Onderhouden van relaties met gemeentebestuur en externe partners. 

 Ondersteunen en activeren bij werving en behoud van vrijwilligers, inzetten op het werven van een 

vrijwilligerscoördinator.  

 Presenteren van het Máximapark en het organisatiemodel van de parkorganisatie aan externe partijen. 

 Verder in kaart brengen van de (structurele) kosten van de parkorganisatie en het verkennen van 

duurzame dekkingsmogelijkheden   

 Organiseren van de evaluatiebijeenkomst met een terugblik en een voortuitblik op de verdere 

ontwikkeling en samenwerking binnen de parkorganisatie en het Parkberaad.  

 Versterken van het netwerk binnen de parkorganisatie, door bijvoorbeeld een netwerkmarkt voor alle 

betrokken vrijwilligers en organisaties te organiseren.  

 Updaten van het handboek van de parkorganisatie en het Parkberaad. Dit is een belangrijk instrument 

om ook nieuwe leden van Parkberaad/organisatie van de juiste informatie te voorzien.  

 Blijven bevorderen van een positieve samenwerking tussen de koppels onderling en het Parkberaad, 

met als belangrijkste uitgangspunten wederzijds respect, vertrouwen en openheid.  

2.3. Urenraming 2021 

Gemeente: inzet van wijkadviseur en een bureaumedewerker. Beiden besteden gemiddeld een dag per 

week aan het parksecretariaat, in totaal 2 x 376 uur per jaar.  

Maatschappelijke partners: inzet voor parksecretariaat is geraamd op 180 uur.  

Kosten van bijeenkomsten van het Parkberaad: dekking uit budget van de afdeling Wijken.  
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 Beheer 

Het Máximapark is helemaal opengesteld voor gebruik. Het grootste deel is ingericht en aangeplant. Het 

zal echter nog jaren duren voordat het is uitgegroeid tot een volwassen park met grote stukken bos in 

zich. Omwonenden en bezoekers van het park verwachten een mooi, schoon, heel en veilig park waar nu 

al gerecreëerd kan worden. De uitdaging voor de parkbeheerders is dan ook om het juiste beheer vast te 

stellen: rekening houdend met het gebruik nu, maar ook met de ruimte die het park zelf nodig heeft om 

te kunnen groeien. Daarbij zoeken we binnen de kaders, zoals die door Adriaan Geuze, de architect van 

het park, geformuleerd zijn, naar de balans in beheer: balans tussen ecologische waarden, recreatieve 

waarden, landschappelijke waarden. 

3.1. Terugblik 2021 

Het onderhoud van het park werd in 2021 bemoeilijkt door de lockdowns. Toch zijn we er met elkaar in 

geslaagd om het onderhoud op orde te houden! Verschillende oorzaken (zoals gewenste werkzaamheden 

versus gemeentelijk beleid en de factor tijd) hebben geleid tot strubbelingen tussen leden van de 

werkgroep en subwerkgroepen. Hierdoor hebben twee vrijwilligers zich helaas teruggetrokken. Wij richten 

ons op het verbeteren van de samenwerking tussen alle leden van de (sub)werkgroep(en) en op het 

aantrekken van nieuwe vrijwilligers. 

 

Resultaten 2021 

 Het onderhoud van het Máximapark is op orde gebleven, ondanks dat de normale onderhoudsklussen 

met veel (vaste en incidentele) vrijwilligers door coronamaatregelen niet mogelijk waren. (Meedoen) 

 In nauwe samenwerking met de bosbaas (meewerken voorman van Stadsbedrijven) is het onderhoud 

van de Taxodiumeilanden voor het eerst grotendeels door de vrijwilligers (‘Krasse Knarren’) 

uitgevoerd. Deze werkwijze vormt voor de toekomst een basis voor het in 2022 op te stellen 

onderhoudsplan van een parkonderdeel. (Meedenken en doen) 

 Wekelijks maakten werkgroepleden Beheer 

inventarisatierondes in het Máximapark om met dezelfde 

regelmaat te overleggen met de bosbaas over wie wat en 

waar oppakt. De kwaliteit van deze samenwerking groeit 

hiermee naar de eerste kenmerken van het gewenste 

partnerschap, waarin we streven naar een gezamenlijk beheer 

van het park. (Meedenken) 
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3.2. Vooruitblik 2022 

Tijdens de schouw in 2020 onder leiding van Adriaan Geuze is ingezoomd op de Binnenhof en dan vooral 

op de vraagstukken die binnen de Werkgroep Beheer leefden, ook in relatie tot de visie, flexibiliteit en het 

gewenste eindbeeld in het Masterplan. De Werkgroep Beheer heeft hierover verder gesproken om 

duidelijk te krijgen hoe we komen tot uitgewerkte plannen, wie we daarvoor nodig hebben en hoe we dit 

het beste kunnen organiseren. Om zo de stap te maken naar de uitwerking en de uiteindelijk handvatten 

die wij voor het goede beheer nodig hebben.  

 

Enerzijds zijn dit een aantal zeer operationele taken, anderzijds verwachten wij op basis van de schouw 

verschillende projecten op te starten. Deze worden, al dan niet in nauwe samenwerking met andere 

koppels, vanaf 2022 ten uitvoer gebracht en in beheer genomen.  

 

De inzet voor 2022 is, naast het juiste beheer, ook gericht op voldoende ‘groene inbreng’ vanuit de 

maatschappelijke zijde. 

 

Speerpunten 2022 

 Uitwerken van onderhouds- en beheerkaarten naar aanleiding van de schouw in 2020: dit worden de 

handvatten voor het beheer. Vrijwilligers en gemeente Utrecht (Stadsbedrijven tezamen met de 

stadsecoloog) maken deze uitwerking. De hoofdpunten hiervoor zijn: Populieren- en Beukenbos, Riet 

en Taxodiumeiland, De Pergola en (een schouw van) de Buitenhof. 

 We beginnen met het schrijven van de onderhouds- en beheerkaarten voor de Taxodiumeilanden en 

de Buitenhof (naar voorbeeld van het beheerplan park Bloeyendael). Hierin is nauwkeurig vastgelegd 

op welke wijze onderhoud en beheer plaatsvinden en wie hierin verantwoordelijkheid draagt. In de 

beheerkaarten staan ook de werkzaamheden van de aannemer in het gebied. Hiermee ontstaat een 

volledig beeld van de onderhoudswerkzaamheden.  

Cruciaal hierin zal zijn dat de uitwerking voldoende helderheid geeft over wie wat, wanneer en waar 

kan doen. Dan zijn niet steeds (nieuwe) afspraken nodig alvorens aan de slag te gaan, tenzij wet- en 

regelgeving hiertoe dwingen.  

 We nodigen West8 (Adriaan Geuze) uit om meer helderheid te geven over de visie en doelstellingen 

van hun ontwerp van de Buitenhof van het Máximapark. Dit geeft ons handvatten voor het beheer.  

 

Punten uit eerdere jaarplannen 

 Bevorderen en verbeteren van de samenwerking zodat we gezamenlijk hetzelfde beeld hebben en 

hetzelfde doel nastreven. Hiertoe zullen wij (de kwaliteit van) onze samenwerking evalueren om met 

de benoemde verbeterpunten onze werkwijze op een hoger niveau te krijgen.  

 Herstellen van de samenstelling van de werkgroep door het werven van één of twee vrijwilligers die 

voldoende inhoudelijke kennis (groen, ecologie, wet- en regelgeving) kunnen inbrengen. 

 Het werkzaamhedenschema (zie bijlage) als leidraad gebruiken zolang er geen andere 

onderhoudskaarten zijn besproken en ingevoerd. In dit schema zijn de beheerwerkzaamheden voor 

het Máximapark de afgelopen jaren onderverdeeld. 

 Gezamenlijk bekijken of en hoe de fietsnieten beter te gebruiken zijn en waar ze functioneel zijn.  
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 Met het parkberaad bekijken of er meer plekken in het park geschikt te maken zijn om te recreëren. 

 Met het koppel communicatie afspraken maken over de verbetering van de communicatie over de 

verschillende vrijwilligersactiviteiten. 
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 Ontwikkelen 

4.1. Terugblik 2021 

Begin 2021 heeft het koppel Ontwikkelen zich in diverse bijeenkomsten gebogen over de mogelijkheden 

voor financiering van de projecten zoals geschetst in het Jaarplan. De informatie en kennis die daarmee is 

opgedaan is verwerkt in dit Jaarplan. Het koppel heeft projecten en initiatieven begeleid en voorgelegd 

aan het Parkberaad. Ook zijn een aantal projecten succesvol afgerond, zijn plannen verder gebracht, is 

onderzoek uitgevoerd en zijn dilemma’s voorgelegd ter bespreking.  

  

Resultaten 2021 

 Het verkeersonderzoek voor de Parkentree is afgerond. 

 Er is een parkeerdrukmeting uitgevoerd voor de parkeerplaats 

aan de Utrechtseweg. 

 Er is een voorlopig ontwerp opgesteld voor het 

Entreegebouw. 

 We hebben een brief gestuurd naar de Gemeenteraad over 

beheergebouwen in het Máximapark.  

 De planvoorbereiding voor een tijdelijke werkschuur ter 

hoogte van de Utrechtseweg is afgerond. 

 De planvoorbereiding voor een tijdelijk beheergebouw bij de Vlinderhof is gestart. 

 De verbreding van de Vikingrijn ter hoogte van de Utrechtseweg is in uitvoering. 

 De bruggen in de Buitenhof zijn gerealiseerd.  

 Er is gestart met een scenariostudie voor het verwijderen van de tijdelijke dam (nabij scouting Rhenova). 

 Er zijn schaaktafels bijgeplaatst en het veld is opnieuw ingericht. 

 De aansluiting van Het Lint op ’t Weer is verbeterd (burg. Middelweerdbaan- veteranenmonument). 

 Er is een tijdelijke sportplek ingericht nabij het activiteitenterrein.  

4.2. Vooruitblik 2022 

In dit jaarplan benoemen we de ruimtelijke ambities voor het Máximapark en spelen we in op actualiteiten 

en initiatieven van derden. Voor het realiseren van deze ruimtelijke ambities wordt nadrukkelijk de 

samenwerking gezocht tussen publieke-, maatschappelijke- en private partijen. 

 

In het jaarplan van 2021 zijn we gestart met een thematische benadering. Het Máximapark zit in een 

overgang van realisatiefase naar beheerfase. Dat betekent dat steeds minder projecten vanuit de 

projectorganisatie Leidsche Rijn worden aangestuurd. We zien een verschuiving naar projecten vanuit 

bewonersinitiatieven en vanuit de gemeentelijke programma’s. Het meerjarengroenprogramma is daarvan 

een voorbeeld. In dit jaarplan spelen we in op deze actualiteit en proberen daarmee een soepele overgang 
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te bewerkstelligen. Zo blijven budgetten beschikbaar om het Máximapark in de nabije en verre toekomst 

verder te ontwikkelen.   

 

Naar verwachting zal de gemeente Utrecht in 2040 gegroeid zijn met 100.000 inwoners. De gemeente 

Utrecht kiest voor een gezonde groei als koers voor de lange termijn. Dat betekent dat de groei moet 

bijdragen aan een gezonde leefomgeving en uiteindelijk aan een gezonde stad. Gezond stedelijk leven 

dus. De stadsparken waaronder het Máximapark spelen daarin een belangrijke rol: om te bewegen, te 

ontspannen, te recreëren, voor klimaatadaptatie en meer biodiversiteit. Wij sluiten aan op de ambities van 

de gemeente en hebben een vertaalslag gemaakt door de volgende indeling toe te passen: 

 Stadsparken 

 Groenblauwe netwerken 

 Ecologie en biodiversiteit 

 Sport en Spel 

 Bewonersparticipatie 

 Kunst 

 

De projecten, initiatieven en ambities zijn opgedeeld op basis van deze thema’s. Dit is verwerkt in een 

tabel en kaart (zie bijlage 1: Jaarplankaart Ontwikkelen 2022). Nog niet over alle onderdelen op de kaart 

is een besluit genomen. Als er vragen zijn over de status van een project dan geeft het koppel 

ontwikkelen van de Parkorganisatie graag een toelichting. 

 

Speerpunten 2022 

Hieronder beschrijven we de speerpunten voor 2022 per thema. In de onderstaande tabellen staan de 

projecten beschreven, een aantal projecten loopt door in 2023. Er staat ook bij wie de initiatiefnemer(s) 

is/zijn. De nummering van de projecten komt overeen met de nummering op de kaart in bijlage 1.  

  

Stadsparken – projecten Máximapark 

Het Máximapark levert een belangrijke bijdrage aan de gezonde groei van de stad. De gemeente Utrecht 

wil dat haar inwoners dicht bij huis kunnen recreëren. In het Máximapark park willen we voor jong en 

oud, en iedereen daartussenin, kwaliteit bieden. Zo blijft het Máximapark aantrekkelijk en afwisselend en 

kunnen bezoekers kiezen uit een veelheid aan korte en langere ommetjes en speel- en verblijfsplekken.  

 

Groenblauwe netwerken 

De gemeente Utrecht wil het groen in de stad voor iedereen bereikbaar houden en de kwaliteit 

verbeteren. Daarin zijn de ‘groenblauwe’ verbindingen essentieel. Deze verbinden het binnenstedelijke 

groen en water met de aangrenzende natuur- en recreatiegebieden rond de stad. Het Máximapark is hier 

een belangrijk onderdeel van. Een aantal projecten dragen bij aan het versterken van de groenblauwe 

verbindingen voor mensen, planten en dieren. 

 

Ecologie en biodiversiteit 

Het Máximapark maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur. Het Lint speelt daarin een 

belangrijke rol en is tegelijkertijd een ecosysteem op zich. De komende jaren gaan we waar mogelijk de 
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ecologie en biodiversiteit verbeteren. Maatregelen en projecten willen we baseren op onderzoek en een 

zorgvuldige afweging. Dit jaar starten we met het onderzoek. 

 

Sport en spel 

Het Máximapark wordt veel gebruikt voor sport en spel – belangrijk voor een gezonde leefstijl. Zo is Het 

Lint een magneet voor joggers en skaters. Vanuit de samenleving krijgt de gemeente geregeld aanvragen 

om sport- of speelvoorzieningen toe te voegen. Wij maken een zorgvuldige afweging van wat wel en niet 

kan.  

 

Bewonersparticipatie 

Het Máximapark maken we samen. De samenwerking van de gemeente en vrijwilligers in de 

Parkorganisatie laat dat goed zien. Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers hun werk kunnen blijven 

doen. Ook de betrokken en bevlogen initiatiefnemers geven wij de ruimte om ideeën te ontplooien en op 

die manier hun bijdrage te leveren. Niet alle initiatieven zijn echter wenselijk of haalbaar. Wij zetten ons 

in om in een vroeg stadium duidelijkheid te scheppen. 

 

Kunst 

Sinds het begin biedt het Máximapark een podium aan kunstprojecten. Voorbeelden zijn “de barricade” en 

“de samenloop”. Ook nu is het Máximapark in beeld voor kunst in de openbare ruimte. We vinden het 

belangrijk dat kunst iets toevoegt aan het bestaande aanbod en op een plek komt te staan waar het zo 

goed mogelijk tot haar recht komt.  

 

Overzicht projecten 

 

Stadsparken – projecten Máximapark 

Project Initiatiefnemer 2022 2023 

1. Herinrichting openbare ruimte  Gemeente  X 

2. Afronden Japanse tuin - pagode Gemeente X X 

3. Vaststellen ontwerpfase 2 Parkpergola  Gemeente, West8, Vrienden  X 

4. De Tol Gemeente X X 

5. Anafora buitenruimte  Anafora X  

6. Toiletgebouw Bosspeeltuin  Gemeente, Stichting 

Bosspeeltuin en Anafora 

X  
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Groenblauwe netwerken – projecten Vikingrijn 

Project Initiatiefnemer 2022 2023 

A. Afronden Vikingrijn (spoor) Gemeente  X  

B. Vervangen (tijdelijke) dam  Gemeente  X  

C. Brug Lint Park West   Gemeente  X 

D. Kano inlaatplaats  Gemeente  X  

E. Doorvaarroute Hof ter Weydeweg  Geen  X 

F. Bruggetjes (2) aan Lelievijver voor 

waterkwaliteit (KRW) 

Geen  X 

G. Afronden Japanse tuin – verbreding 

watergang 

Gemeente, HDSR X  

H. Afronden Japanse tuin – 2 bruggen Gemeente  X  

 

Ecologie en biodiversiteit 

Project Initiatiefnemer 2022 2023 

a. Bloemrijk Lint  Gemeente X  

b. Natuur- en beleefpad Buitenhof Landschapsbeheer X  

c. Ontsnipperingsmaatregelen voor Flora en 

Fauna   

Landschapsbeheer, Vrienden, 

gemeente 

X  

d. Ontwikkelen visie ecologie  Gemeente X  

 

Sport en Spel 

Project Initiatiefnemer 2022 2023 

I. Jongerenontmoetingsplek  Gemeente  X X 

II. Zwembad  Gemeente X X 

III. Springhal Gemeente  X  

 

Versterken bewonersparticipatie en zelfbeheer 

Project Initiatiefnemer 2022 2023 

i. Werkschuur vrienden van het Maximapark Gemeente, vrienden van het 

Maximapark  

X  

ii. Beheergebouw voor de Vlinderhof Gemeente, St Vlinderhof X  

iii. Beheer- en exploitatie entreegebouw  Parkorganisatie  X X 

iv. Harmoniegebouw Gemeente  X  

v. Druivengaard  Stichting stadsgaard, 

Gemeente  

X  

vi. Parkorganisatie Maximapark Gemeente en 

maatschappelijke partijen 

X X 

 

Kunst 

Project Initiatiefnemer 2022 2023 

1) Kunstwerk Noorderzon  Vrienden, derden, Gemeente X  

2) Fontein Lelievijver Gemeente  X  

3) Groene Kapel  Gemeente X  

4) Cortenstalen naamborden (2x6 st)  Vrienden  X X 
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4.3. Urenraming 

Gemeente 

 Voorbereiden en deelnemen Parkberaad (60 uur). 

 Voorbereiden en deelnemen aan de werkgroep Ontwikkelen (40 uur) 

 Begeleiden van projecten (600 uur) 

 Begeleiden van initiatiefnemers (50 uur) 

Totaal: 750 uur 

 

Maatschappelijke partners 

 Voorbereiden en deelnemen Parkberaad (60 uur pp x 2 = 120 uur). 

 Voorbereiden en deelnemen aan de werkgroep ontwikkelen (40 uur pp x 2 = 80 uur) 

 Begeleiding van entree gebouw: (ca 200 pp x 3 = 600 uur) 

 Begeleiden van initiatiefnemers (Projectmanagent door gemeente Utrecht en advisering door 

maatschappelijke partners: inzet is project-gestuurd ca 20 uur x 5 projecten = 100 uur) 

Totaal: 900 uur 



Parkorganisatie Máximapark 

 

 

Jaarplan 2022  15/20 

 Programmeren  

5.1. Terugblik 2021 

Het koppel Programmeren is de spil in de programmering van activiteiten in het Máximapark. Dit koppel 

bestond vanaf de start van de Parkorganisatie uit maatschappelijke partner Joyce Roskamp, ondersteund 

door parksecretaris, Martin Vastenhout. In 2021 is Martin teruggetreden en heeft Joyce zijn rol als 

parksecretaris overgenomen. Ingeborg Maes is sinds medio 2021 de nieuwe maatschappelijke partner bij 

Programmeren.   

Vanuit de gemeente Utrecht is er geen vaste ambtelijke partner in het koppel Programmeren. Wel heeft de 

maatschappelijk partner een vast aanspreekpunt bij de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving. 

Met de betreffende ambtenaar is 4 maal per jaar overleg en indien nodig extra afstemming. In de praktijk 

werkt Programmeren zeer nauw samen met Communicatie, zo neemt de maatschappelijk partner 

Programmeren deel aan de maandelijkse vergadering van Communicatie. 

 

Met de werkgroep Programmeren is in 2021 geen overleg geweest. Wel is de werkgroep op de hoogte 

gehouden van de onlinebijeenkomsten van het evenementenplatform Utrecht. 

  

Resultaten 2021 

 We hebben 20 verzoeken om informatie over activiteiten in 

het park verwerkt.  

 Er is 1 fietsrondleiding door het park georganiseerd. 

 De Activiteitenkalender 2021 is aangevuld en op de 

website www.maximapark.nl geplaatst 

 Er kwamen diverse en uiteenlopende vragen en verzoeken 

over wat mogelijk is in het park tijdens corona: hierover 

hebben we adviezen gegeven.   

 In verband met corona moesten we activiteiten en 

evenementen verplaatsen en annuleren; hierover hebben we 10 overleggen gevoerd.   

 Afstemming en overleg gevoerd met werkgroep Communicatie (onder meer over de kalenderfunctie) 

5.2. Vooruitblik 2022 

We willen de ‘harde kern’ van de werkgroep Programmeren bestendigen en zo mogelijk uitbreiden. We 

streven naar een extra vrijwilliger binnen de werkgroep, met name voor het onderwerp jongeren. 

 

Het ontwikkelen van locatiekaarten en standaarden voor activiteitenlocaties in het Máximapark zoals de 

Bosspeeltuin, de Vlinderhof, de Japanse Tuin en de Samenloop wordt getemporiseerd totdat er helderheid 

is over het locatieprofiel van het activiteitenterrein. 

 

http://www.maximapark.nl/
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Speerpunten 2022  

 Werven van nieuwe vrijwilligers voor werkgroep Programmeren 

 Verder inbedden van programmeren in het werkveld communicatie, waaronder: 

- plaatsen van kaarten en FAQ’s op de website van het Máximapark    

- bijhouden van de agenda op de website voor het onderdeel Programmeren  

- vast deelnemen aan de werkgroep Communicatie.  

 

 Voortzetten en optimaliseren van de taak van aanspreekpunt en adviseur voor activiteiten in het 

Máximapark (loketfunctie met uitleg over Kaart, Kalender en Kader)  

 Drie keer per jaar vergaderen met de werkgroep Programmeren.  

 Deelnemen aan het Evenementenplatform van de gemeente Utrecht.  

 Uitwerken van programma’s en educatie voor meer diverse doelgroepen.  

 Ontwikkelen van een format voor een standaard mobiliteitsplan dat gemeente en organisatoren 

‘ontzorgt’. 

 Adviseren over ontwikkelingen in en om het park en over faciliteiten in het park (stroom, water, etc 

5.3. Urenraming  

Gemeente: voorstel vanuit de maatschappelijk kant is om voor ongeveer 4 uur per maand een vaste 

contactpersoon bij gemeente VTH/EZ te hebben voor overleg en afstemming. Dat komt neer op 50 uur 

per jaar. De verwachting is dat dit overleg ook 50 uur per jaar aan urenbesparing bij de 

vergunningaanvragen voor het Máximapark oplevert.   

Maatschappelijke partners: 225 uur.  

 

 Voorbereiden en deelnemen Parkberaad (60 uur). 

 Uitvoeren en optimaliseren loketfunctie (60 uur). 

 Overleg binnen Communicatie (30 uur). 

 Bewaken van de actualiteit van de Kalender op de website (20 uur).  

 Voorbereiden, uitvoeren en verslagleggen vergaderingen Werkgroep Programmeren samen met de 

(nieuwe) voorzitter (3 keer = 15 uur). 

 Adviseren over faciliteiten zoals stroom, water, logistiek etc. (20 uur). 

 Adviseren over ontwikkelingen in en om het park die verband houden met programmeren (20 uur).  

Totaal dus 225 uur.  
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 Communicatie  

6.1. Terugblik 2021 

De werkgroep draagt zorg voor publiciteit over het Máximapark, communicatie naar bezoekers en andere 

groepen en voor verbinding binnen de parkorganisatie. De werkgroep is dit jaar van samenstelling 

veranderd en bestaat sinds september 2021 uit vier betrokken en enthousiaste leden en daarnaast een 

oud lid die op verzoek op inhoud of voor een specifiek onderdeel aansluit. Doordat we afscheid hebben 

genomen van vrijwilligers en op zoek zijn gegaan naar nieuwe vrijwilligers hebben we dit jaar niet alles 

kunnen doen wat we van plan waren. Dit schuiven we door naar volgend jaar. Onze werkgroep is nog 

steeds vrij klein en kwetsbaar - we zoeken dan ook nog extra vrijwilligers. 

 

Resultaten 2021 

 Twee nieuwe enthousiaste vrijwilligers zijn in 2021 van start 

gegaan. Eén vrijwilliger schrijft mooie verhalen over allerlei 

onderwerpen over het park. De andere vrijwilliger beheert de 

website en plaatst de verhalen en nieuwsberichten.  

 Nieuwe parkplattegrond: 20.000 stuks gedrukt. De oude 

parkplattegrond was zo goed als op. We hebben deze 

geüpdatet. Ongeveer de helft van de nieuwe plattegrond is 

inmiddels verspreid bij verschillende locaties rondom het 

Máximapark en uitgedeeld in het park.  

 Vraag maar raak dagen in het park: we hebben 3 succesvolle en leuke dagen in het park 

georganiseerd. Vrijwilligers spraken bezoekers aan en deelden de nieuwe plattegrond uit.  

 Nieuwe verhalen: er is heel veel over het park te vertellen. We halen zoveel mogelijk verhalen op. Onze 

nieuwe vrijwilliger heeft sinds de zomer 12 nieuwe verhalen geschreven.    

 Nieuwe website is online en in gebruik. Er is meer plek voor inhoud en deze langzaam aangevuld. We 

gaan nog meer verbeteringen doorvoeren.  

 Social media: het aantal berichten op Instagram is dit jaar gegroeid van 150 naar 220 berichten. Het 

aantal volgers is gegroeid van 1060 naar 1380 volgers. Facebook is gegroeid van 2740 naar 2971 

pagina ‘vind-ik-leuks’. In 2021 zijn er ruim 40 berichten geplaatst, inclusief gedeelde berichten.  

 Gestart met een tweewekelijkse bijdrage in huis-aan-huisblad de VAR. In een format dat past binnen 

de identiteit van het park wordt content gedeeld die actueel is.  
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 Op 10 plekken langs het Lint zijn borden geplaatst die aangeven 

dat het Lint gedeelde ruimte is, met de tekst ‘Geef elkaar de 

ruimte op het Lint’ en verschillende gebruikers daarop 

weergegeven. 

 We hebben voor de eerste keer de Green Flag Award behaald. 

Hierover is een gemeentelijk persbericht geplaatst en dit hebben 

we bekend gemaakt op social media. Ook zijn de 3 grootste 

vrijwilligersgroepen bedankt met taart voor hun bijdrage.  

 

6.2. Vooruitblik 2022 

Koppel Communicatie 

Voor goede communicatie is het van belang dat we op de hoogte 

zijn van wat er speelt in de verschillende koppels van het 

Parkberaad. We zoeken naar mogelijkheden om dit te versterken. 

Nu komen we als koppels een keer per maand bij elkaar om 

projecten te bespreken. In de tussenliggende periode is iedere 

werkgroep aan het werk voor het eigen onderwerp. Voor goede 

interne en externe communicatie is het nodig om meer verbinding 

te hebben in de tijd tussen elk Parkberaad. Frequenter afstemmen, 

elkaar inlichten en contact hebben, draagt bij aan een sterkere verbinding van het grotere geheel.  

 

Werkgroep Communicatie 

We hebben nu een kleine maar enthousiaste werkgroep, met 

nieuwe vrijwilligers. We streven nog naar meer menskracht en 

diversiteit aan kennis, kunde en energie. Om meer vrijwilligers aan 

te trekken plaatsen we vacatures op onze website en de website 

van de VCU. 

 

Gastheerschap 

Meer aandacht voor het laden van het concept ‘gastheerschap’. 

Vrijwilligers, organisaties, gebruikers en bezoekers van het park, allemaal zijn we gastheer van het park. 

Dit concept laten we terugkomen in alle activiteiten die we doen. Dit vraagt nog steeds aandacht, niet 

alleen naar de gebruikers van het park maar ook binnen de parkorganisatie zelf. Vanuit de werkgroep 

zien we het laden van het gastheerschap niet (meer) als activiteit, maar als een continue opdracht. 
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Speerpunten 2022 

 Uitzetten van vacatures uit voor de werkgroep communicatie. 

 Meer voorspelbaar inzetten (bijvoorbeeld met behulp van een content kalender) van de bestaande 

middelen, zoals de nieuwsbrief, sociale media en lokale media. 

 Verzamelen verhalen voor (online) middelen. De vrijwilliger schrijft elke 1 á 2 weken een verhaal. Dat 

betekent dat we in 2022 ongeveer 25 tot 40 nieuwe verhalen op de site willen plaatsen.  

 Verbeteren van de website. De van nieuwe vrijwilliger beheert de website en zodra hij meer bekend is 

met het CMS kijkt hij naar het verbeteren van de website. Doordat de website een 

gebruiksvriendelijker contentbeheersysteem heeft, kunnen meer mensen berichten plaatsen op de 

website. We bekijken of er vanuit elke werkgroep mensen zijn die berichten kunnen plaatsen op de 

website. Als dit nodig is organiseren we hiervoor een werksessie. 

 Experimenteren met verschillende online en offline uitingen om meer betrokkenheid te creëren.  

 Strategie voor de Kidsclub ontwikkelen, waarbij we voor de verschillende doelgroepen een aanpak 

maken. De leeftijdsgroep waar we verbinding mee willen maken ligt tussen de 6 en 17 jaar. 

 Maken van nieuwe vragen voor het Uiltjespad. De vrijwilligers worden, na een paar jaar van dezelfde 

vragen, uitgenodigd om nieuwe vragen te bedenken zodat de route per seizoen weer verrassend is.  

 Uitbreiden van het aantal routes dat op de site wordt aangeboden. We bekijken de mogelijkheden om 

een route applicatie te implementeren. Koppelen van bestaande routes waar het Máximapark 

onderdeel vanuit maakt (denk aan routes van ontdek-leidscherijn.nl). 

 Vergroten van het aantal volgers op de verschillende sociale media. Voor Instagram willen we groeien 

naar 1850 volgers, voor Facebook streven we naar een groei van 2971 naar 3300.  

 Om meer volgers te krijgen op social media willen we naast het structureren van de inzet van 

middelen ook experimenteren met campagnes op sociale media. 

 Organiseren van vergelijkbare momenten als de ‘vraag maar 

raak’ dagen van afgelopen zomer (als de omstandigheden met 

corona het toelaten). Als evenementen echt weer mogelijk zijn, 

dan kijken we naar de optie om een dag van het 

park/beursvloer te organiseren.  

 Realiseren van een grote versie van de parkplattegrond (in de 

huisstijl) bij de hoofdingang van het park.  

 Verbinden van het Máximapark aan Utrecht 900. 

 Bomen planten met het vertrekkende college onder de aandacht brengen.  
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6.3. Urenraming  

Gemeente: inzet is geraamd op 360 uur geraamd.  

Maatschappelijk partners: minstens eenzelfde aantal uren wordt ingevuld (gezamenlijk door de 

maatschappelijke koppelpartner plus vrijwilligers in de werkgroep).  

We maken zoveel mogelijk gebruik van (gratis) digitale communicatiemiddelen: free publicity. 

Aanvullende middelen en eventuele begeleiding bij een strategisch project worden nader geraamd.  

 

Kosten 

Evenementen: Kosten middelen organisatie; locatie, uitingen, materiaal € 1.000,- 

Spandoeken: Halfjaarlijks nieuwe set spandoeken (2x400 euro) €    800,- 

Sociale Media: Experimenteren met campagnes €    500,- 

Route applicatie: Route applicatie implementeren op de website € 1.000,- 

Totaal  € 3.300,- 

 

  


	1 Inleiding
	2 Parksecretariaat
	2.1. Terugblik 2021
	Resultaten 2021

	2.2. Vooruitblik 2022
	Speerpunten

	2.3. Urenraming 2021

	3 Beheer
	3.1. Terugblik 2021
	Resultaten 2021

	3.2. Vooruitblik 2022
	Speerpunten 2022
	Punten uit eerdere jaarplannen



	4 Ontwikkelen
	4.1. Terugblik 2021
	Resultaten 2021

	4.2. Vooruitblik 2022
	Speerpunten 2022
	Stadsparken – projecten Máximapark
	Groenblauwe netwerken
	Ecologie en biodiversiteit
	Sport en spel
	Bewonersparticipatie
	Kunst
	Overzicht projecten
	Stadsparken – projecten Máximapark
	Groenblauwe netwerken – projecten Vikingrijn
	Ecologie en biodiversiteit
	Sport en Spel
	Versterken bewonersparticipatie en zelfbeheer
	Kunst


	4.3. Urenraming
	Gemeente
	Maatschappelijke partners


	5 Programmeren
	5.1. Terugblik 2021
	Resultaten 2021

	5.2. Vooruitblik 2022
	Speerpunten 2022

	5.3. Urenraming

	6 Communicatie
	6.1. Terugblik 2021
	Resultaten 2021

	6.2. Vooruitblik 2022
	Koppel Communicatie
	Werkgroep Communicatie
	Gastheerschap
	Speerpunten 2022

	6.3. Urenraming
	Kosten



