
november

LAARZENPOETS EEN FEEST! 
speciaal ontwerp om gezamelijk 
laarzen te poetsen

maart

PILOT MTB FIETS CLINIC
harten voor sport
2-daagse X11 fietsclinic tbv 
fietsvaagdigheid scholieren

november

VERZEKERINGSPAKKET
weer up-to-date

december

INVENTARISATIE status 
huidige speeltoestellen, en 
speelveiligmaken

KOEKFABRIEK medewerkers 
van de koekfabriek helpen mee 
met voorbereidingen en het 
evenement paaspret

maart

21 mei

11 maart

NLDOET 
KLUSDAG

27 maart

april

Afronding Project: 
Fase 1 VERKENNING EN VISIE 

‘Een solide toekomst voor 
Het Vogelnest’

Start project ontwikkelen 
DIGITAAL boekingssysteem 
voor de scholen

27 augustus

NAJAARS 
KLUSDAG

17 april

Agenda 2017
Met aankomende evenementen
Voor jong en oud, 
kom het uitvogelen! 

Evenement 

FÊTE DE LA NATURE
Evenement 2de paasdag 

PAASPRET 

september

Start Project: 
Fase 2 VAN VISIE NAAR PLAN
opmaat naar fase 3 
fondswerving en Realisatie

SEIZOEN SCHOLEN

Werving 
fondsen en sponsors 
tbv Project: 
Fase 2 VAN VISIE TOT PLAN 

voorjaar

28 augustus

afstemming scholen en gemeente 
ontwerp educatief aanbod 
ontwerp pand
onderzoek vergunning/leges
ontwerp binnen- en buiteninrichting 

Onderzoeks stage 
student HU Theo Thijssen
educatie

2016 - januari 2017 mei

Kijk voor actuele informatie op onze site
www.hetvogelnest-utrecht.nl
Rhijnauwenselaan 9a, Bunnik

Speciaal voor kleuterschoolreisjes van 
scholen in en om Utrecht, mogelijk 
gemaakt dankzij vrijwilligers

Paaspret
Op 2de Paasdag 

van 10.00 - 16.00

Genieten in 
de natuur 
Voor gezinnen 
met jonge 
kinderen! 

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Speuren naar 
paaseieren?

Voor gezinnen met 
jonge kinderen 

Bijdragen aan een goed doel?
Het kan op Het Vogelnest!
Kom naar een van onze 

klusdagen op het Landgoed.
 Lekker een dagje buiten 
werken terwijl je kids 

heerlijk vrij buiten spelen?

SEIZOEN SCHOLEN

Ondertussen gaan 
wij door met 
het maken van 
toekomstplannen

MAILING SCHOLEN 
met toekomstvisie, agenda en 
terugblik

maart

NLDOET onderhoud en 
opknappen van terrein en 
speeltoestellen

BEDRIJFSUITJE BAM
medewerkers bam midden 
nederland helpen met nldoet

maart - december

SPEELVEILIGHEID afscheid 
van 30 jaar oude grote en 
kleine speeltoestellen

juli/augustus

ZOMERSTOP

maart juni

augustus

augustusvoorjaarjanuari najaar

januari decemberdecemberapril mei

maartmaart april decembermei

Jaarverslag – Het Vogelnest 2017

PITCH CULTUURFONDS
bunnik

VOORJAARS KLUSDAG
SEIZOENSOPENING 
klus- en schoonmaakdag

SYRISCHE KLEUTERS komen 
een aantal dagen buitenspelen 
op het vogelnest
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multilevel speel- 
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Minidorp – huis, winkel, stal, uitkijkspeeltoren, waterloop, bruggen…

Waterloop in keienbed

Bruggetje over waterloop

Spelen met zand en water

Schelpenpad

Uitkijk-, speeltoren

Bouwplaats

Speelheuvels

Zandpad

Bloetvoetenpad Bloetvoetenpad Klimbomen Picknicktafel Hooimijt voor overdekt spelen

Overdekt spelen

ZandspeelplekSpeelmuur

Nest

Vuurplek

Medicijnwiel Wilgentenentunnel

Wilgentenenhut

Wilgentenen afscheiding

Wilgentenenhut

Zonnewijzer

Speelheuvel met kruipbuis

Speelheuvel met kruipbuis

Modderkeuken in vorm van keuken met watertappunt, oventjes en potten en pannen

Klimboom

Bruggetje over waterloop

Takkenril

Takkenril met doorloop

Waterloop in keienbed
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Semi overdekte
zandspeelplek met 
modderkeuken

Boerenland en eten – modderkeuken, zandspeelplek (deels overkapt) 

Nestelplek – verzamel, voorlees, opwarm en eetlocatie

Vuurplek

Oerwonen, Wonen in hutten 

13

Multilevel uitkijk-, speeltoren

G

G

G

G

G

G

G

G

15

11G11

4

12

Groepsaccomodatie
(125 kleuters)A

A

Nestelplek
Rond het vuurB

Oerwonen
Wonen in huttenC

Minidorp
Wonen in huisjesD
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NAJAARS KLUSDAG
opknappen van terrein en 
speeltoestellen en bouwen van 
wilgentenenhutten en tunnels

NAJAAR KLUSDAG
SEIZOENS OPENING 
klus- en schoonmaakdag

24 SCHOLEN bezoeken in het 
voorjaar (31 maart-4 juli)
het vogelnest
met 2146 kleuters

KAREL NEDERVELD
verzorgt de planning 
van de scholen

VERKENING 
CROWDFUNDING 

Verbinding

PR EN COMMUNICATIE 
CONTACT VRIJWILLIGERS 

SPONSORS/FONDSEN

VERBINDING

Ondersteuning

ONDERHOUD 
EN 

VEILIGHEID

ONDERSTEUNING

Hart

COMMUNICATIE 
SCHOLEN PLANNING 

EN ORGANISATIE

HART

Visie

VISIE

OPBRENGST KONINGSDAG
utrecht oost

ONTWIKKELING NIEUW 
SPEELCONCEPTvoedselbos/
speelnatuur workshop met 
steun van de provincie utrecht

OPENBAAR EVENEMENT 
fëte de la nature

20 SCHOLEN bezoeken in het 
najaar (4 spetember-3 november)
het vogelnest
met 1384 kleuters

september

NIEUWE AANWINST fysiek 
uitdagend nieuw speeltoestel

november

OPRICHTING GREENTEAM 

juli

RENOVATIE PADEN
opnieuw betegelen van de 
ernstig verzakte en begroeide 
paden

maart maart

SCHETSONTWERP 
PAND
in samenwerking met architect 
ronald willemsen van asnova

BUSVERVOER VERBETERD 
direct klantcontact en goede 
prijsafspraken gemaakt

BETUUR EN VISIE
VOOR EEN 

SOLIDE TOEKOMST

BENUTTEN VAKANTIES  
pilot partou: kijken of in de 
vakanties kleuters gebruik 
kunnen maken van het vogelnest 

PILOT EVENEMENT PAASPRET 
het vogelnest toegankelijk voor 
gezinnen, met hoofdsponsor de 
koekfabriek

SCHETSONTWERP 
BUITENRUIMTE 
in samenwerking met toink 
creatie en donkergroen

december

AFSCHEID BESTUURSLID 
KOEN PETERS

juni

DIGITAAL BOEKINGSSYSTEEM 
VOOR DE SCHOLEN 
opgezet, getest en gelanceerd

september

FINANCIELE STEUN 
lidl

maart

21 mei

11 maart

NLDOET 
KLUSDAG

27 maart

april
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17 april
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Voor jong en oud, 
kom het uitvogelen! 

Evenement 

FÊTE DE LA NATURE
Evenement 2de paasdag 

PAASPRET 

september

Start Project: 
Fase 2 VAN VISIE NAAR PLAN
opmaat naar fase 3 
fondswerving en Realisatie

SEIZOEN SCHOLEN

Werving 
fondsen en sponsors 
tbv Project: 
Fase 2 VAN VISIE TOT PLAN 

voorjaar

28 augustus

afstemming scholen en gemeente 
ontwerp educatief aanbod 
ontwerp pand
onderzoek vergunning/leges
ontwerp binnen- en buiteninrichting 

Onderzoeks stage 
student HU Theo Thijssen
educatie

2016 - januari 2017 mei

Kijk voor actuele informatie op onze site
www.hetvogelnest-utrecht.nl
Rhijnauwenselaan 9a, Bunnik

Speciaal voor kleuterschoolreisjes van 
scholen in en om Utrecht, mogelijk 
gemaakt dankzij vrijwilligers

Paaspret
Op 2de Paasdag 

van 10.00 - 16.00

Genieten in 
de natuur 
Voor gezinnen 
met jonge 
kinderen! 

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Speuren naar 
paaseieren?

Voor gezinnen met 
jonge kinderen 

Bijdragen aan een goed doel?
Het kan op Het Vogelnest!
Kom naar een van onze 

klusdagen op het Landgoed.
 Lekker een dagje buiten 
werken terwijl je kids 

heerlijk vrij buiten spelen?

SEIZOEN SCHOLEN

Ondertussen gaan 
wij door met 
het maken van 
toekomstplannen

MAILING SCHOLEN 
met toekomstvisie, agenda en 
terugblik

november

WILGENPLANDAG 
bouwen aan het wilgendorp 
met steun van de provincie 
utrecht

3530 kleuters
hebben in 2017 op 
ons terrein gespeeld,
afkomstig van 44 
schoolbezoeken uit 
Utrecht en omgeving.
De acties en resultaten 
dragen bij aan de 
professionalisering en 
moderniseringslag van 
de organisatie en de 
stichting om toekomst-
bestendig te worden 
voor de groeiende stad 
Utrecht.
Dit alles is mogelijk gemaakt 
dankzij de enorme inzet van 
vrijwilligers!

Stichting Het Vogelnest , Utrecht


