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Advies Zomerkriebels festival Gagelbos 
 
 
Op de reserveringskalender van dit jaar vernamen we dat op 27 juni het Zomerkriebels Festival staat 
gepland in het Gagelbos. Afgelopen jaar had de Wijkraad (mede uit monde van de Natuur en Milieugroep 
Overvecht) de nodige bezwaren tegen het festival. Gezien de zeer korte tijd tussen bekendmaken van het 
festival en het houden van het festival zelf is het ons en de gemeente niet gelukt afdoende in te gaan op de 
effecten en/of wenselijkheid van een dergelijk festival op die locatie. Mede daarom stuurt de Wijkraad 
Overvecht u nu al een reeks vragen en verzoeken om het festival niet een zelfde negatieve impact te laten 
hebben als afgelopen jaar. 
 
Laten we voorop stellen dat we als Wijkraad Overvecht graag zien dat ‘ons’ Noorderpark recreatief goed 
gebruikt wordt. Ook festivals horen daar zeker bij. Dit advies is dan ook zeker niet tegen het festival 
Zomerkriebels gekeerd, als wel tegen de wijze waarop het festival is gehouden en de locatie waarop het is 
gehouden. Wat ons betreft mogen er in Overvecht zelfs wel wat meer festivals gehouden worden. We 
hebben daarvoor schitterende parken (denk aan Park de Gagel en Park de Watertoren) in de aanbieding. 
Wel denken we dan aan andersoortige festivals, maar toch. 
 
Rond de zomer heeft Bart Krol, Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied Wethouder 
Geldof verzocht, indien dit jaar weer een verzoek wordt gedaan voor een dergelijk evenement, daar als 
gemeente en provincie samen kritisch naar te kijken. De Wijkraad Overvecht is erg benieuwd wat deze 
kritische blik heeft opgeleverd of zal opleveren. Graag vernemen we van de Wethouder hoe de gemeente 
dit jaar om zal gaan met (een verzoek tot) een nieuw festival in het Gagelbos. De beantwoording hoeft wat 
ons betreft niet summier te zijn. 
 
Ook heeft Gedeputeerde Krol de Wethouder aangesproken op de effecten  van het festival Zomerkriebels 
op de aanwezige flora en fauna in het Gagelbos. Nadrukkelijk is daarbij gewezen op het feit dat het festival 
plaats vond op de grens (en zelfs iets over de grens) met de Ecologische HoofdStructuur die daar gelegen 
is. De Gedeputeerde verzocht de Wethouder tot een gesprek dat zowel de recreatieve- als de 
natuurdoelen zou dienen. De Wijkraad is erg benieuwd naar de insteek van de gemeente bij dat gesprek 
en, mocht het gesprek al plaatsgevonden hebben, de uitkomst van het gesprek. Graag vernemen we dit in 
jullie reactie. 
 
De Gemeente, specifiek Wethouder Kees Geldof is door de provincie op de hoogte gesteld van de 
resultaten van het geluidsonderzoek dat is uitgevoerd tijdens het festival. De gemeten geluidsbelasting in 
het stiltegebied op afstand van het festival bleek ruim boven de norm te zijn geweest. Dit houdt ook in dat 
de geluidsbelasting op de EHS direct naast het festival aanmerkelijk hoger zal zijn geweest. De Wijkraad is 
benieuwd welke gevolgtrekking de gemeente neemt uit deze uitkomsten. Graag vernemen we dit in jullie 
reactie. 
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Verder was onduidelijk of de organisatie van het festival een ontheffing op de Flora- en Faunawet heeft 
aangevraagd. We horen graag of dat het geval was en welke acties er zijn gevolgd of zullen volgen uit het 
wel of niet hebben van die ontheffing. Datzelfde geldt voor het na afloop georganiseerde vuurwerk.  
 
De Wijkraad wil de gemeente vragen welke effecten dat heeft (gehad) op de aanwezige flora en fauna en 
wil de gemeente alvast verzoeken bij elke mogelijk volgend festival op z’n minst af te zien van het verlenen 
van een vergunning voor het afsluitende vuurwerk. Graag ook hierop jullie uitvoerige reactie. 
 
De gemeente Utrecht is door de Provincie expliciet gewezen op het feit dat in de afgegeven evenementen-
vergunning geen rekening is gehouden met het stiltegebied. Onze logische vraag is hoe daar dit jaar wel 
rekening mee zal worden gehouden en wat de effecten zullen zijn voor een mogelijk nieuw festival dit jaar. 
 
Ook is de gemeente met klem gevraagd de effecten van het festival op de aanwezige natuur en het 
stiltegebied te evalueren zodat bij een mogelijke nieuwe aanvraag voor volgend jaar passende 
maatregelen getroffen kunnen worden in de vergunningverlening. Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten 
van die evaluatie en welke maatregelen dat heeft opgeleverd. 
 
Van omwonenden van het Noorderpark kregen we te horen dat er de op die 5de juli steeds meer reeën ten 
westen van fort Ruigenhoek verschenen. Iets dat absoluut bijzonder is. Blijkbaar waren deze dieren voor 
de gigantische herrie gevlucht. Te hopen is dat er geen jonge reekalfjes in het westelijke deel van de 
Gagelpolder waren bij aanvang van het festival. Die overleven het niet als de verzorging door de moeder 
enkele dagen ontbreekt. Wij vragen ons af of er is nagegaan of er jonge reeën in het gebied aanwezig 
waren en wat de gevolgtrekking is die de gemeente daaraan en aan het wegvluchten van de reeën 
ontleent. Daarnaast horen we graag hoe het college denkt een soortgelijke exodus, bij een mogelijke 
herhaling van het festival op dezelfde locatie, tegen te gaan. 
 

Graag vernemen wij uw reactie, 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Jasper Fastl 
Voorzitter Wijkraad Overvecht 
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