
Van de redactie
Soms zie je auto’s of campers weken op dezelfde plek staan. Op de Sartreweg bijvoorbeeld. De auto’s daar zijn vaak van
een eigenaar die woont in een buurt met betaald parkeren. Hij zoekt een plek waar hij gratis en voor niks z’n auto
onbeperkt kan neerzetten. Tot ergernis van omwonenden, die hun wagen nu niet bij hun eigen huis kunnen parkeren.
De gemeente doet daar wat aan door vijf uur per dag betaald parkeren in te voeren. Zoals nu rond het Kouwer-
plantsoen. Maar ja, het probleem verschuift zich vervolgens naar de volgende buurt. Nu zitten we in Voordorp en
Veemarkt aan de rand van de stad, dus het houdt een keer op. Tenzij iemand een slimme en betaalbare oplossing
bedenkt…. Over dit en veel meer leest u in deze aflevering van uw buurtkant.                                                         
Veel leesplezier! Sander Ekstijn en Koert Bouwman
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De parkeerdruk in Voordorp zal binnenkort verder toenemen. Oorzaak? Per 1 april
komen er in Tuindorp-Oost weer een paar straten bij met betaald parkeren. In hun
zoektocht naar een parkeerplekje zullen de langparkeerders dan ongetwijfeld terecht
komen in Voordorp of Veemarkt. 

Het gaat in Tuindorp-Oost om het Kouwerplantsoen en een deel van de Winklerlaan. Ook iets
verderop bij de Eykmanlaan en Eykmanhof (in de buurt van het Gerrit Rietveld College) komt er
5 uur per dag betaald parkeren. Net als in het omliggende gebied gaat het om de tijd tussen
06.00 uur tot 11.00 uur. Doel is langparkeerders (die dus ook ’s avonds en ’s nachts blijven staan)
uit andere wijken te weren. Uit onderzoek en een rondvraag onder bewoners van het Kouwerplantsoen en omgeving is
gebleken dat zij de parkeerdruk nu als te hoog ervaren.

Leefbaar
In Utrechtse nieuwbouwgebieden wil de gemeente, om de stad leefbaar te houden, de parkeernorm flink omlaag brengen.
Meer auto’s op elektrisch/waterstof en meer delen is daarom het devies! De bevolking groeit naar 400.000 inwoners en die
willen zich allemaal blijven verplaatsen. Initiatieven als MobielVTO, We Drive Solar (ook op Veemarkt), deelhub plannen in
de Grifthoek-parkeergarage, Testrijders, GreenWheels, MyWheels, SnappCar, Car2Go etc. zijn hard nodig. Maar ook een 
verandering in denken over het bezit en het gebruik van een auto naar MaaS (Mobility as a Service) helpt echt…

Bouwen bij de buren
In Tuindorp-Oost hebben ze intussen de smaak van
(ver)bouwen goed te pakken. Naast winkelcentrum 
De Gaard is nog steeds de Eykmanlaan onder constructie 
(nu het noordelijk deel). Ook is gestart met het eerste 
gebouw van de nieuwbouw op de plek van zorgcentrum
Tuindorp-Oost. De sloop van de hoogbouw is in voor-
bereiding. Om de hoek van het zorgcentrum (ook aan 
de Winklerlaan) is begonnen met de nieuwe school voor 
speciaal onderwijs Fier.

Parkeerdruk in Voordorp gaat verder omhoog

Onze buurtkrant wordt aan ruim 600 lezers digitaal ver-
strekt en we hebben al 450 volgers op Facebook. Bij de
editie in september verspreiden we 2000 exemplaren in
Voordorp en Veemarkt.

Facebook statistieken 2016 2017 2018
Aantal geplaatste berichten 322 257 214
Aantal keer bekeken 75411 61540 45829
Minimum per bericht 22 49 35
Maximum per bericht 1775 736 2264
Gemiddeld per bericht 234 239 214
Aantal klikken op foto's 8583 5785 7086
Aantal vind ik leuk 147 34 38

TOP 5 berichten in 2018 van 
Voordorp & Veemarkt
1) Politie Utrecht waarschuwt voor 

babbelaars in Tuindorp en Voordorp
2) Koning Willem-Alexander brengt bezoek aan Utrechtse

wijken Overvecht en Veemarkt
3) Het Wevehuis - Ro©kmuziek, een swingend en inter-

actief liedjesprogramma
4) Onveilige Kapteynlaan bij winkelcentrum De Gaard 

snel aanpakken
5) Winkelcentrum De Gaard je kunt er nu echt niet meer

omheen

Hoe worden onze sociale media gelezen?



VAN DE WERKGROEP A27 

2019 spannend voor de A27
2019 lijkt een spannend jaar te worden voor de A27. Want ergens dit jaar zal de Raad van State het beroep
van de Kerngroep Ring Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd behandelen. Juristen denken dat de PAS
(Programmatische Aanpak Stikstof) in zijn huidige opzet niet te handhaven is. Het heeft er alle schijn van
dat het ministerie nog in een ontkenningsfase zit. Helaas heeft de essenziekte ook een aantal essen op
Amelisweerd aangetast en zullen deze gekapt moeten worden. Nota bene in een stuk dat langs de A27 ligt.

Ingezonden

De nieuwe Albert Heijn in De Gaard opent in de Voorjaars-
vakantie. Op woensdag 27 februari om 18.00 uur om precies 
te zijn. De huidige vestiging sluit op de zaterdag ervoor, om 
17.00 uur.  Daarna begint de grote verhuisoperatie en de 
inrichting van de nieuwe zaak, die anderhalf keer (van 1200 
naar 1800 m2) zo groot is.

Een prachtige winkel gaat het worden volgens het nieuwste concept 
van Albert Heijn ingedeeld. Dit gaat ook een ‘Echt Vers’ winkel worden,
dit betekent meer focus op vers, beleving en inspiratie. 
Alle afdelingen worden daarbij in een nieuw jasje gestoken en er zijn
meer nieuwe producten te vinden. 

Zo wordt de huidige kaasafdeling ‘De Markthal’, met een uitgebreide keuze aan ontbijt-,
lunch- en borrelartikelen. Er komt een grill waar heerlijke producten mee worden gemaakt en
kan je inspirerende proeverijen verwachten.

De groenteafdeling heet straks ‘De Tuin’
om de beleving van echt vers een extra
dimensie te geven. Het geeft de klant bij-
voorbeeld de mogelijkheid zelf kruiden te
knippen en er kunnen meer producten zelf
samengesteld worden, zoals paddenstoelen

& snoepgroente. De afdeling krijgt ook een ‘Grow your own’, waarmee eigen groenten en
fruit gekweekt kunnen worden. Tevens krijgen de groenten en bananen verneveling, wat
ervoor zorgt dat het extra vers wordt gehouden.

De bakkerijafdeling wordt uitgebreid met een chocolaterie, waarbij de klant doosjes met luxe
bonbons zelf samen kan stellen. Het gebakassortiment wordt aanzienlijk groter en diverse
broden kan de klant ingevroren kopen om zelf thuis af te bakken.

Verder krijgt de nieuwe AH een uitgebreide zelfscan, met de mogelijkheid om op drie manie-
ren af te rekenen. Producten kunnen gescand worden met de bekende handscanner, met
een smartphone of ter plekke bij een van de 14 afrekenpunten. En er blijven uiteraard ook
nog zeven normale kassa’s over, waarvan een deel pin-only zal zijn.

Wees erbij woensdag 27 februari om 18:00 uur, want 
dan gaat de nieuwe winkel op feestelijke wijze geopend worden! Er zullen diverse activiteiten 
plaatsvinden, er staan leuke foodtrucks die drankjes en hapjes verzorgen en er zal muziek zijn.

AH verhuist in de Voorjaarsvakantie

IngezondenFluitend het nieuwe jaar in
Rondom Oud en Nieuw was het weer raak in de buurt. Jongeren – waarvan één groep in het bijzonder – 
met knalvuurwerk vermaakten zich prima. Het knalvuurwerk was dit jaar niet alleen luider dan anders. 
Er werd vuurwerk afgeschoten gericht op mensen en voertuigen. 
Door te richten op mensen in een huis kan vuurwerk naar binnen vliegen door een bovenlichtje. Ik ben daardoor in
mijn huis op de vierde verdieping van mijn sokken geblazen. Letterlijk, want er zat een gat in mijn broek en ik had
brandwonden op mijn onderbenen. Dat herstelt wel weer. Ook het kruit op het plafond is overschilderbaar. Wat ik
erger vind, is de tuut in mijn oor die tot op heden niet verdwenen is. Over de verdere mentale ongemakken wil ik het
hier niet hebben. 
Het incident vond plaats op Oudejaarsavond rond 21.10 uur aan de Aartsbisschop Romerostraat (aan de kant van de
Steve Bikostraat). Hebt u iets gezien of gehoord? Of heeft u een camera waarmee u standaard opnames maakt?
Graag hoor ik van u via de redactie.                                                       Ingezonden: Naam bij de redactie bekend



Veemarkt is grotendeels
opgedeeld in bouwvelden 
met woningcomplexen die
sterk naar binnen zijn
gericht. Dat geldt ook voor
Hortus en De Deeltuin
(bouwvelden B en C langs
de Sartreweg) die eind dit
jaar opgeleverd worden.
Beide hebben grotendeels
gesloten gevelwanden en beide krijgen een grote, gemeenschappelijke binnentuin. De inrichting daarvan komt tot stand
in samenspraak met de bewoners. Die hebben - net als bij andere bouwprojecten in de wijk - ook hun eigen stempel
kunnen drukken op het uiterlijk en de indeling van hun woningen.
Van die betrokkenheid van de bewoners is - een enkel recent geplaatst speeltoestel daargelaten - bij de inrichting van
de openbare ruimte nog nauwelijks sprake. De straten in Veemarkt dreigen nu saaie doorgangswegen met muren van
geparkeerde auto's te worden.

Anders
Dat moet en kan anders, vinden de bewoners die deelnemen aan de themagroep Groen en Blauw (blauw staat voor de
waterwegen) van Veemarkt2020. Na enkele brainstormsessies en een wijkschouw werken ze nu vijf plannen uit die snel
en zonder mega-investeringen te realiseren zijn. Uitgangspunten zijn ecologisch beheer, duurzaamheid en aantrekkelijk-
heid. Ten Cate: ,,Je moet dan denken aan gevarieerdere beplanting die vogels, vlinders en andere insecten aantrekt,
vogelkasten, insectenhotels, ecologisch oeverbeheer van de sloten. Maar ook aan groene daken en wadi's voor 
natuurlijke wateropvang, geveltuintjes en 'verticale' tuinen langs enkele hoge, gesloten gevels. Het zou mooi zijn als
bewoners van de wijk ook mee willen werken aan de uitvoering en later het beheer van de openbare ruimte.’’

Beleid
Omdat het past binnen het gemeentelijke beleid, lijkt het doel van Groen en Blauw haalbaar. De gemeente Utrecht
participeert immers in projecten als Waterproof030 en Operatie Steenbreek die prioriteit geven aan vergroening, 
ecologisch beheer en natuurlijke opvang van water.  De plannen zijn ingetekend in een nieuwe kaart van de wijk in
samenhang met de voorstellen van andere themagroepen. Die pleiten bijvoorbeeld voor fietsstraten, mooier straat-
meubilair en -verlichting en meer ontmoetings-plekken. Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen, wordt het
totaalplan voorgelegd aan alle wijkbewoners. Het definitieve plan gaat dan - met een subsidie-aanvraag - naar de
gemeente, fondsen en andere betrokken organisaties. http://veemarkt2020.nl/

VEEMARKT
NIEUWS VAN

VEEMARKT
'Groen en Blauw' is een van de thema-

groepen van Veemarkt2020. Dat is het 
eind 2018 gestarte project dat de 

nieuwe buurt duurzamer, socialer en 
energieneutraal wil maken. 

Plannen voor groene daken, 
ecologisch oeverbeheer, verticale 
tuinen en ruimte voor dieren zijn 

volgens Bert ten Cate, een van de 
werkgroepsleden, makkelijk en 
snel te realiseren.

'Veemarkt kan groener, 
mooier en leuker'

Ingezonden

Zo onder de sneeuw ziet de tuin er mooi verstild uit.
Ondertussen gebeurt er veel; de mest en compost
liggen te ‘rijpen’ voor gebruik, de bodem rust uit en de tuinders
zijn druk met de plannen voor het komend jaar. Bekijk op de
website een filmpje van de tuin in de sneeuw.
Een van de plannen is namelijk nu al uitgevoerd: de website is 
dankzij buurtgenoot Arnold Meulenbeld vernieuwd. De inhoud klopt
weer met onze huidige werkwijze en de website is helemaal werkend
en up-to-date gemaakt. Daar zijn we superblij mee. 

Dromen over water
Al jaren lopen we met gieters op en neer naar de sloot om water te
halen voor de plantjes. Dat is een pittige klus en daar willen we graag
een mooie oplossing voor. Onze droom is een prachtig element (een

kunstwerk) dat regenwater opvangt (duurzaam) en laat 
stromen (een speelelement voor kinderen), zodat wij het
kunnen gebruiken voor de tuin (gebruiksgemak). Heb jij daar
ideeën, kennis of organisatietalent voor en vind je het leuk
om een bijdrage te leveren? Laat het ons weten.

Zondag 10 februari is de eerste meewerkdag
Op deze dag gaan we vanaf 11.00 uur aan de slag met het
opruimen van de bloemenstrook, het verdelen van de zaden
en het snoeien van de druiven. Het is natuurlijk wel even

afwachten hoe het weer is of we die dag daadwerkelijk aan de slag
kunnen. Op zondag 10 maart is de volgende meewerkdag. Iedereen
is welkom om mee te doen.

Hopelijk tot dan, namens de Voortuin, Jenny Lindhout,
info@devoortuininvoordorp.nl
http://www.devoortuininvoordorp.nl/

In de winter ligt de Voortuin 
niet stil



Nog even 
volhouden….
Sinds de jaarwisseling is 
het duidelijker dan ooit:
overal in en rond winkel-

centrum De Gaard wordt gesloopt en gebouwd. 
Parkeren van fiets en auto is een flinke opgave 
geworden. Zelfs lopend is het vaak nog even zoeken.

OPROEP: blijf onze lokale winkeliers in het 
winkelcentrum zoveel mogelijk steunen!
Het is tijdelijk voor niemand eenvoudig, maar iedereen
doet zijn uiterste best om het zo goed en snel mogelijk
te laten verlopen. Houd de moed erin. We krijgen er
echt iets moois voor terug. Inmiddels zit een aantal 
winkels in De Gaard al op een nieuwe plek: Uniek
Tweewielers en HIZI Hair nog tijdelijk, maar Foto Romp
en Bloemenshop De Gaard al definitief. Groenteman
Van Hezik is vertrokken en komt niet meer terug. 
We zagen al ergens een stukje
liggen met de (beton)tegels
zoals die komen op het nieuwe
plein! Met deze vormen zal vast
een speels patroon ontstaan.

Opgeruimd staat netjes
De redactie volgt HNI (Het Nieuwe Inzamelen van afval) in onze
buurt op de voet. Er is ondertussen een KTO  (klant-tevredenheids-
onderzoek) verschenen waar we toch even bij stil willen staan. 
Op de gemeentelijke website is wel een korte samenvatting te lezen, maar
voor het hele rapport moest je gaan mailen. In diverse buurten en wijken
werken ze al langer met HNI zoals bijvoorbeeld onze buren in Tuindorp
(-Oost). Recent was de week van de circulaire economie en het is nog
steeds zo dat het motto van de gemeente is ‘afval is waarde’ met leuke 
filmpjes over wat er met ons afval gebeurt nadat wij er ‘klaar’ mee zijn.
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/afval/wat-gebeurt-er-met-uw-afval/

Wij waren benieuwd hoe de vlag er bij ons bijhing (en dan
tegelijk met de Zeeheldenbuurt want die uitrol was gelijk-
tijdig met die van ons). 
Mensen geven in het onderzoek aan dat ze beter afval 
zouden scheiden als:
• Ze weten wat er met hun afval gebeurt
• Ze meerdere containers kunnen gebruiken
• Kliko’s vaker legen voor plastic/blik/pak & papier/ karton
• Ze meer dan één afvalpas hebben
• Ook is gevraagd naar minder afvalstoffenheffing 

betalen of gaan betalen per zak!
Maar gezien de percentages bij ons (zie rode getallen) lijkt
dat minder goed gelukt dan bij andere buurten en wijken.
Echt substantieel lager en wij snappen niet wat daar de
reden van kan zijn…

Onderzoek KTO 1 2 3 4
Het Nieuwe Inzamelen wordt 
beoordeeld met het cijfer 6,9 7,0 7,1 6,9
Was al goed bekend met 
Het Nieuwe Inzamelen 69% 70% 70% 77%
Scheidt sinds invoering HNI 
vaker plastic, blik en pak 61% 36% 60% 60%
Scheidt sinds invoering HNI 
vaker papier en karton 22% 13% 36% 36%
Is tevreden over de afstand tot 
de ondergrondse containers 80% 83% 74% 83%
Is tevreden over het gebruik 
van de toegangspas 69% 71% 79% 79%
Gebied 1 = Tuindorp & Tuindorp-Oost
Gebied 2 = Voordorp & Zeeheldenbuurt
Gebied 3 = Overvecht
Gebied 4 = Dichterswijk, Transwijk, Rivierenwijk & Hoograven

NIEUWS VAN 

DE GAARD DE GAARD

IngezondenDaar 
is-ie dan weer: 
Alle activiteiten en voorzieningen voor
ouderen, chronisch zieken, mensen
met een beperking en mantelzorgers.
De gidsen worden zo snel mogelijk
bezorgd op verschillende plekken in
de stad Utrecht, zoals bibliotheken,
buurtteams, huisartsenpraktijken enz.
Liever de Plusgids online bekijken?
Ga naar www.ugids.nl/plusgids

IngezondenWijkopgave Noordoost 
De Wijkopgave
Noordoost voor
2019 is klaar en
verschijnt binnen-
kort online. 
Voorheen was er
een Wijkambitie
(voor de periode 
van 4 jaar) en was
er elk jaar een
Wijkactie-
programma. Nu is er dus alleen de Wijkopgave 2019 die elk jaar
actueel gemaakt zal worden. De Wijkopgave bevat de speerpunten
en projecten voor Noordoost. Online lees je hem helemaal en vind
je wat meer achtergronden (wensen, onderzoek en uitvoeren zijn 
de drie categorieën met elk een symbool).
www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/wijkopgave/wijkopgave-noordoost/

ZO NIET!



Het zal de trouwe bezoekers van winkelcentrum De Gaard niet ontgaan zijn: bloemen-
man Karel Wiemelink (67) is deze maand verhuisd! Hij zit nu met zijn
Bloemenshop De Gaard in een splinternieuwe kiosk, 30 meter van de vorige.

En?
,,Het bevalt goed. Ik zit hier nu sinds 19 januari en de kiosk en de plek zijn prima. Ik had
alleen de eerste weken problemen met KPN. Ze waren niet in staat m’n telefoon en pin-
apparaat aan te sluiten. Heel erg lastig. Maar sinds gisteren doen ze het eindelijk. Gelukkig
maar, want als de klanten niet met pin kunnen betalen, kost me dat omzet’’

Is de nieuwe kiosk groter dan de vorige?
,,Qua breedte maakt het niet uit, hij is alleen wel iets langer. Ik ben er erg blij mee. Hier
kan ik nog jaren zitten. Ik weet trouwens niet hoelang ik nog doorga. Zolang ik gezond
ben en er lol in heb, zou ik zeggen. Mijn zoon Ruud gaat de zaak overnemen als ik stop.’’

Hoelang zit u hier al?
,,Ik ben op m’n vijftiende begonnen in de zaak van mijn vader. Dus al meer dan 50 jaar
verkoop ik bloemen. Mijn vader stond voor de Nederlandsche Middenstandsbank NMB en
sigarenzaak Roelofsen. Maar die zijn allebei allang verdwenen.’’

Wordt het mooi, vindt u?
,,Jazeker. Het wordt een prachtig winkelcentrum. Waar ik me erg op verheug is het terras dat ik pal hiernaast krijg. 
Op de oude plek van Foto Romp komt het restaurant Buurten met een groot terras.’’

Bloemenman Karel zit nu 30 meter verderop!

Gasloos, hoe woont dat nou ?
Sander woont al een half jaar gasloos in zijn appartement aan de Aartsbisschop Romerostraat. Hoe bevalt dat?
Wat zijn de ervaringen met alleen maar elektriciteit? Zeker in de winter, want dat is voor velen de ultieme test. 

Het koken en douchen voelde vanaf het begin al vertrouwd zegt Sander. Inductie
koken reageert net zo snel als gas met harder of zachter. Wat mij betreft zijn de leuke
dingen de ‘boost’-functie om iets snel aan de kook te hebben, een handige timer per
kookzone en de beveiliging bij overkoken. Klein minnetje is de hoorbare ventilatie van
onder de kookplaat en soms dat de slimme plaat dingen anders doet dan ik wil. Onder
de douche merk ik geen verschil. Voldoende (onbeperkt) water en lekker warm. Het
enige is dat je geen ketel meer hoort.

Dan de verwarming met infrarood-panelen: die is door veel bezoekers als heel positief
en verrassend ervaren. Het is wel echt een andere warmte, maar volgens mij heeft 
niemand het onbehaaglijk gehad. Door het huis in drie zones te verdelen, kan het echt
efficiënt en comfortabel verwarmd worden. Kortom: ja, wonen zonder gas is fijn.

Mijn gemiddelde elektriciteitsverbruik is van 3,0 naar 3,6kWh/dag gegaan en zal nog 
iets stijgen naar max 4,0kWh/dag door de winter. Dit komt naar verwachting neer op
een totaal van 1500 kWh/jaar zonder gas en was 1100kWh/jaar en 200m3/jaar). Ik ben
helemaal tevreden met dit resultaat en het is beter dan ik had verwacht.

Uitzending KASSA 
In een recente uitzending van KASSA werd melding gemaakt van hoge kosten voor het
weghalen van de gasmeter en soms zelfs verplicht doorlopende kosten na het weghalen.
Iets om vooraf kennelijk goed te checken. Ik kan alleen melden dat het bij mij volledig
gratis is geweest…

Slimme factuur
Met een slimme meter in huis verwacht ik ook een slimme 
factuur, maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig. ‘Men’ is daar
druk mee bezig, maar het is nog niet voor elkaar! Mijn verbruik
werd standaard evenredig verdeeld over de looptijd van de 
factuur, terwijl men nu exact weet wat je elke maand verbruikt.
Om de boodschap van mijn all-electric uit te dragen timmer 
ik nog flink aan de weg. Met Slim-SamenSoepen was ik bij een
bijeenkomst in Hoograven en 16 februari in Lunetten waar 
mensen met elkaar in gesprek gaan over de energietransitie.
Door het wijkbureau Noordoost is een leuke podcast gemaakt
bij mij thuis en er zijn nog presentaties aanstaande bij Het
Groene Dak (27 februari) en Tuinenpark Ons Buiten (21 maart). 



De tweede wijklezing is op donderdag 21 maart -wederom 20.00 uur in Ons Buiten- en 
gaat over duurzaamheid en energietransitie. In drie korte inleidingen komen wijkbewoners
te weten hoe de gemeente Utrecht Voordorp en Veemarkt energieneutraal wil maken, 
hoe je als individuele bewoner je huis gasvrij kunt maken en hoe de hele wijk in de toe-
komst een schoolvoorbeeld van duurzaamheid kan worden. Inloop vanaf 19.30 uur en de
toegang bedraagt € 5,- (inclusief koffie, thee en een drankje na afloop). In verband met 
het beperkte aantal plaatsen is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via acveedorp@gmail.com

Het was eind jaren ’80 nog een
heel gedoe om een plek voor de
nieuw te bouwen wijk Voordorp te
vinden. In het geplande gebied
lagen namelijk twee volkstuin-
complexen en maar liefst elf (!)
sportverenigingen met hun velden
en clubgebouwtjes in de weg. 

Dat vertelde Bettina van Santen, 
architectuurhistoricus, donderdag 
24 januari op een lezing over de ge-
schiedenis van Voordorp en Veemarkt.
Na veel overleg en geschuif verdwenen
er uiteindelijk acht van de elf sport-
clubs. Alleen Hercules, Sporting ’70 en
de Vikings mochten blijven. En die 
laatste vereniging (American football)
vertrok vervolgens ook nog. Daarmee
was begin jaren ’90 de weg vrij voor de
bouw van Voordorp.

De nieuw opgerichte Activiteitencommissie Voordorp Veemarkt (bestaande uit Leo Lentz en Maurice van Lieshout) startte 
op 24 januari in het clubgebouw van Tuinenpark Ons Buiten met de eerste van een serie wijklezingen. De eerste ging over
de geschiedenis en architectuur van Voordorp en de Veemarkt en trok veel belangstellenden.
Bettina van Santen, architectuurhistoricus van de gemeente Utrecht, vertelde over de ideeën waarmee in de jaren ’90 de
wijk Voordorp is gebouwd en hoe dat afwijkt van de Veemarkt. 

Blad
De ontwikkelaars bedachten Voordorp als een wijk in de vorm van een blad van een boom, met de Aartsbisschop Romero-
straat als middennerf van het blad. Het moest vooral een woonplek worden. De appartementen dicht bij het spoor waren
bijvoorbeeld bedoeld voor 55-plussers. Met slechts 1 school en een winkelcentrum (De Gaard) op loop- en fietsafstand.
Verder geen voorzieningen. Architecten zoals Theo Bosch en Aad van Tilburg ontwierpen huizen met lichte kleuren, witte
stenen, gestucte gevels en halfronde vormen. Alleen het ecologische gedeelte Het Groene Dak was niet wit.
Architectuurhistoricus Bettina van Santen vindt Voordorp 30 jaar na de bouw nog steeds ‘een hele aangename wijk’.

Veemarkt
De Veemarkt is volgens Van Santen totaal anders. Uitgangspunt van de gemeente was dat er bijzondere woningen zouden
moeten komen die groepjes bewoners samen met architecten hadden ontworpen. De participerende bewoners werden zo
rond 2010/2012 echter overvallen door de economische crisis. Daardoor liep de ontwikkeling vertraging op en ging niet alles
zoals gepland. Inmiddels is de wijk bijna af, maar is het volgens Van Santen nog te vroeg om er al een oordeel over te vellen:
,,De toekomst zal het leren.’’

Lezing over historie Voordorp en Veemarkt trekt volle zaal Ons Buiten

Elf sportclubs zaten Voordorp in de weg

Zijn Voordorp en Veemarkt gemiddeld?
Volgens de nieuwssite DUIC  bestaat Utrecht uit 193 subbuurten, 
111 buurten, 34 subwijken en 10 wijken. In al die buurten wonen

ruim 350.000 inwoners van de stad, allemaal Utrechters. 
Vier studenten van de minor Data-visualisatie & Infographics van de Hogeschool Utrecht gingen
voor DUIC op zoek naar de meest gemiddelde wijk en de meest gemiddelde Utrechter. 
Ze verzamelden veel data en kwamen tot de conclusie dat Zuilen-West de meest gemiddelde
wijk is van Utrecht. Wil je weten hoe gemiddeld jouw wijk is? 

Bekijk dan online de volledige lijst en het filmpje op zoek naar de gemiddelde Utrechter.
https://www.duic.nl/algemeen/dit-de-meeste-gemiddelde-wijk-en-inwoner-van-utrecht/



Wilgen knotten
Kort na de kerst ging ook dit jaar een groepje vrijwilligers aan 
de slag op het dijkje tussen Ons Buiten en het Amev-kanaal om 
de wilgen te knotten. Niet allemaal tegelijk, want dan wordt het
een kale boel. De wilgentenen worden op het park verzameld en
gehakseld. De snippers worden dan weer gebruikt voor de paden 
in de tuinen.

Groene verlichting op Ons Buiten
Wie nu rond schemertijd door Ons Buiten wandelt, of ’s avonds
over datzelfde dijkje gaat, kan goed zien dat de verlichting op het tuinenpark vernieuwd is. Alle armaturen zijn 
vervangen door groene ledverlichting. Dat heeft twee voordelen: minder energiegebruik en diervriendelijker. 

Dierenweide
Niet alleen in de Oostvaardersplassen sterven er dieren in de winter. Ook in Ons Buiten betreuren we de dood van een
van de eenden, een konijn en het schaap Wolly. Uiteraard geven de vrijwilligers in de 
winter extra stro en lekkere penen of andere verse groenten. Buurtbewoners hoeven dus 
niet bij te voeren. Dat is ook echt onwenselijk, maar er is een bakje waar u eventueel wat
voer kunt deponeren. De vrijwilligers zorgen dan dat de dieren het juiste voer krijgen. 
En er is alweer gezorgd voor nieuw leven. Zo zijn er mooie, donkere, nieuwe Barnevelders
komen wonen in het kippenhok. En er zijn nieuwe konijnen bijgekomen van het ras
California. Ze zijn al goed geïntegreerd met de rest van de konijnen. De actie voor veilige
cavia’s loopt nog steeds. Wilt u een bijdrage leveren? Dat kan via de QR-code op
het bord bij de dierenweide. U kunt ook een bedrag naar keuze overmaken op: NL66 INGB 0000 1321 10
De oproep voor nieuwe vrijwilligers heeft succes gehad. Er zijn twee nieuwe vrijwilligers uit de buurt actief geworden:
Jorien uit Voordorp en Maurice uit de Veemarkt. Van harte welkom! Elke ochtend zorgt een van de vrijwilligers (of soms
een duo) ervoor dat de dieren vers hooi en stro krijgen, dat de kippen, konijnen, eenden en duiven hun korrels krijgen
en dat de keutels opgeveegd worden. En elke eerste zaterdag van de maand is het grote schoonmaak. Dan worden alle
hokken uitgemest en van vers stro voorzien. Daarna gezellig koffiedrinken in het clubhuis!

Ingezonden

Op woensdag 20 maart 2019 
organiseert Basisschool De Regen-
boog aan de Wevelaan 2 een open-
bare lesochtend. Dus bent u op zoek
naar een goede school in de buurt,
dan is dit een uitgelezen kans. 

U hoeft zich niet aan te melden voor
deze open lesochtend en het spreekt
voor zich dat u uw kind kunt meene-
men. Het programma begint om 
8.30 uur en duurt tot
ongeveer 10.15 uur en
is vanaf eind februari te
vinden op onze website
www.onzeregenboog.nl

Open lesochtend
Basisschool 

De Regenboog

IngezondenOok obs Voordorp
wil van 
het gas af

Bij het project bouwen leren de kinderen van 
obs Voordorp van alles over (heel voorzichtig)
bouwen en isoleren. 

Dit voorjaar wordt onderzocht hoe obs
Voordorp verder kan zonder gebruik te
maken van aardgas. De openbare basisschool
van Voordorp loopt voorop in duurzaamheid. 
Ze was al in 2012 (!) de tweede basisschool van
heel Utrecht met zonnepanelen op het dak. In
2017 deed de school mee met de pilot ‘energie-
coach’: een training voor gedragsverandering van
leraren en leerlingen. Dat had succes, want de
school verbruikt nu minder energie dan voorheen.
En vorig jaar nog droegen de kinderen hun steentje
bij aan het E-waste project, een inzamelingsactie
van elektronisch afval, samen met AH in De Gaard.
Deze weken volgen leerlingen door de hele
school het project ‘bouwen’, zij leren van alles
over isoleren en duurzaam energiegebruik. 
De uitslag van het onderzoek naar aardgasvrije
scholen wordt deze zomer verwacht. Twintig
Utrechtse basisscholen doen mee. Het onderzoek 

wordt uitgevoerd door de gemeente Utrecht en de schoolbesturen. Het bestuur van de openbare
scholen, SPO Utrecht, is de initiatiefnemer. Zodra het mogelijk wordt om de school los te 
koppelen van aardgas, staat obs Voordorp natuurlijk vooraan in de rij!
Basisschool De Regenboog in Tuindorp is een van de elf basisscholen in Nederland die
gebruikmaakt van een project van het Rijk om aardgasvrij te worden. De Beiaard nam
afgelopen september zonnepanelen in gebruik.



Ingezonden

Een bal met een belletje erin, sportieve enthousiaste mensen
die minder goed of niet kunnen zien: dat zijn de kenmerken
van Goalball. Goalballspelers dragen een afgeplakte skibril,
waardoor ook sporters zond er een visuele beperking deze
sport beoefenen. Bij Hercules doen ze dat nu al zestien jaar
en vanaf 1januari als volwaardige afdeling van deze Utrechtse
omnivereniging. 

Het spel
Een Goalballwedstrijd duurt twee keer twaalf minuten op een veld
van 18 bij 9 meter. De teams bestaan uit zes spelers waarvan er
drie in het veld staan. Door een onderhandse worp wordt de rinkel-
bal, een 1,25 kg zware bal met een belletje erin, naar het doel van

het andere team geworpen. Het doel strekt zich over de volledige
breedte van het veld uit. De spelers van het andere team moeten zich
op gehoor oriënteren op de bal en proberen de bal uit het doel te
houden. RTV Utrecht filmde al eens bij Hercules 

Goalball bij Hercules
Bij Hercules wordt Goalball op alle niveaus gespeeld. Van jong tot wat
ouder, en door zowel dames als heren. En niet zonder succes. Het
afgelopen jaar startten we met vier teams waarvan er twee in de
Hoofdklasse. Dat leverde een landskampioen op! De bekerfinale 
werd op het nippertje verloren. Vanuit de dames zijn er drie spelers
geselecteerd voor het Nederlands team die meededen aan het EK
Goalball in Polen. Sinds 1 januari van dit jaar is Goalball officieel 
een afdeling bij de oudste club van Utrecht. Daarmee maakt deze
vereniging waar dat ze er willen zijn voor heel veel sporters. De goal-
ballers zelf voelen zich thuis bij de Voordorpse club en kwamen zelf
met het verzoek om toe te treden. Club en spelers hopen in de toe-
komst meer faciliteiten op Voordorp te hebben zodat de leden ook
thuis hun trainingen en wedstrijden kunnen spelen. 

Kennismaken?
Neem contact op via secretaris.hb@usvhercules.nl en wij vertellen
u graag waar en wanneer u een kijkje kunt nemen. Op 23 juni
wordt er een landelijke toernooi bij Hercules georganiseerd.

Goalball: een bijzondere sport

Ingezonden
Zonnepanelen op 
basisschool De Wissel

Basisschool De Wissel
ligt aan de Oortlaan in
de Huizinga-buurt. 
Het dak is groot en
sterk genoeg voor zo’n
150 zonne-panelen en
we zullen hier een
nieuw zonnestroom-
project starten samen
met Buurtstroom. Er
kan door bewoners uit
de wijken Noordoost
(ook onze postcode
3573), Binnenstad en

Oost geïnvesteerd worden in de panelen. Naast een goed
gevoel is dat uiteindelijk ook leuk voor de portemonnee.

Wanneer u het project wilt volgen of meer wil weten over de 
financiële constructie, kunt u kijken op: 
www.energie-u.nl/buurtstroom-projecten-2/
of stuur een mail naar zonnepanelenopdewissel@gmail.com

Griftkwartier 3: 
nog eens 200 zonnepanelen 
Er komt nog een project bij ons in de buurt met ongeveer 
200 zonnepanelen voor Buurtstroom: ‘Griftkwartier 3’ bij een 
SSH-complex aan De Blieckstraat. Overigens heeft ‘Griftkwartier 1’
aan de Dekhuyzenstraat in 8 maanden al bijna 35.000 kWh 
opgewekt. De verwachting voor 12 maanden is een opbrengst van
49.000 kWh. Met een
goed voorjaar moet dat
lukken.

Afgelopen jaar zijn drie vrijwilligers (Tom, Stephan & Sander)
begonnen om een aantal keren per jaar een buurtdiner te 
organiseren. Ze vinden het erg leuk om voor grote(re) groepen te
koken. Het doel is om mensen uit Tuinwijk bij elkaar te brengen,
maar eigenlijk is iedereen uit Noordoost welkom om aan te 
schuiven. Je krijgt voor 6 euro een driegangen menu en er is plek
voor maximaal 40 mensen. De volgende editie zal zijn op 16 maart
in Buurtcentrum De Leeuw. Graag vooraf aanmelden via de website
waar je ook meer details vindt over tijdstip en menu. Kom je ook?
https://www.buurtdiner.com/

IngezondenEETTAFEL 
Buurtcentrum de Leeuw

Ook in Buurtcentrum de Leeuw is nog
steeds elke maand de EETTAFEL actief op
de eerste dinsdag van de maand en derde
donderdag van de maand. Daar krijg je
voor 6 euro een lekkere en gezellige 
3 gangen maaltijd. Data tot de zomerstop
voor de dinsdag 05-02 / 05-03 / 02-04 /

07-05 / 04-06 en voor de donderdag 21-02 / 21-03 / 18-04 / 
16-05 / 20-06. Voel je welkom! www.buurtcentrumdeleeuw.nl/
Voor de donderdag is de EETTAFEL nog op zoek naar een vrij-
williger die mee komt koken. Zin om een keer proef te draaien of
het gewoon te komen doen? Je krijgt een mooi schort om in te
werken. Neem contact op met deze redactie of met een sociaal
makelaar in het buurtcentrum!

BUURTDINER - Editie 3

Ingezonden



COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Leo Lentz, Wijbrand Keuning, 
Maurice van Lieshout, Gerry van der Lit, 
Annemieke Roestenberg, Jenny Lindhout, Nikki Oostelbos,
Wijkbureau NO, Marlies Willemen, Peter van Ingen, 
Arnold Wagemakers, Koert Bouwman en Sander Ekstijn.

Volgend nummer: 
Sluitingsdatum kopij: 31MAART 2019
(verschijndatum 7 APRIL 2019)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

Agendac
7 jan/16 feb: LOKAAL - Sandra Heemskerk
6 februari: Alzheimer Café (19-21u
Bartholomeus Gasthuis)
10 februari: Meewerkdag Voortuin 11-13u
Ook op 10 maart en 14 april
18 feb/30 mrt: LOKAAL - Maaike Kramer
23+24 februari: Qigong workshop Het
Groene Dak
27 februari: Lezing Het Groene Dak
16 maart: Buurtdiner (BC de Leeuw)
21 maart: Lezing Ons Buiten
30 maart: ANV Lammetjesdag

Problemen met de computer of telefoon? Vaak weten de 
vrijwilligers van het Internetcafé voor senioren de knoop eruit 
te halen. U gaat gedurende een uur met een vrijwilliger 
1-op-1 samenwerken met uw eigen laptop, tablet of telefoon.

Welke knopen komen we veel tegen:
• Ik heb nog nooit met een computer, etc. gewerkt
• Ik wil een hotel/reis/restaurant boeken
• Hoe kan ik e-mailen en Whats-appen
• Hoe kan ik foto’s ontvangen en versturen
• Hoe krijg ik de foto’s van mijn camera naar de computer of tablet
• Waar kan ik mijn foto’s terugvinden en organiseren
• Hoe kan ik die rode ogen in de foto’s verbeteren
• Kan ik Uitzending Gemist op de computer bekijken
• Is betalen met een telefoon of computer veilig en hoe gaat dat dan
• Kan ik een agenda maken in mijn telefoon
• Hoe kan ik makkelijk een adres vinden
• Als ik een apparaat ga kopen, waar moet ik dan op letten

Het Internet-Café Tuindorp-Oost biedt geen lesprogramma, maar 
uitsluitend individuele begeleiding. Als het maar even kan, bedient 
u zelf uw apparaat. De begeleider heeft “de handen op de rug”. 
De kosten bedragen slechts 2 euro per uur. 
Het Internet -Café Tuindorp-Oost bevindt zich in Eethuis de Helden 
in Nieuw-Bleyenburg, Jan van Galenstraat 6. 

De openingstijden zijn: 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-12.15 uur en woensdag
van 14:00-16.15 uur. We zoeken ook vrijwilligers om ons team te
versterken. In principe voor 2 uur per week. 
Voor meer informatie en/of een afspraak kunt u bellen met 
Peter van Ingen, telefoon 030-271.08.25

Het internetcafé 
helpt!

Lammetjesdag 
op de boerderij
Op zaterdag 30 maart is het
weer volop voorjaar op de 
boerderij.  De kinderen zijn 
tussen 10 en 16 uur welkom
om de lammetjes de fles te geven, de kuikentjes te knuffelen en de
kalfjes te aaien. De lammetjesdag is op de boerderij van de familie
Lam, Korssesteeg 1 in Westbroek, en bij de Museumboerderij
Vredegoed, Heuvellaan 7  in Tienhoven. 

Er is koffie en limonade en er worden biest-
pannenkoeken gebakken tot het beslag op is. 
De lammetjesdag wordt georganiseerd door de
Agrarische Natuurvereniging Noorderpark en de
toegang is gratis, www.anvnoorderpark.nl

Ingezonden

Erfpacht coulance
nadert einde!
De termijn voor het onder ‘gunstige’ voorwaarden 
converteren van de erfpacht naar eeuwigdurend is eind
januari afgelopen. Veel mensen lijken tot het laatst te 
hebben gewacht met hun beslissing. Nu maar hopen dat 
het proces bij de gemeente en de notaris voldoende snel
doorgang kan vinden. We lezen hier en daar wel dat het
knelt, maar uiteindelijk zal tellen dat als je voor de eind-
datum het traject gestart bent het ook gewoon kunt 
afmaken. Na deze periode van coulance zullen de bedragen
weer hoger gaan worden om te converteren. 

IngezondenThema-avond
- wat is dementie?
Op woensdagavond 06 februari van 
19.30 – 21.00 uur bent u welkom in het

Bartholomeus Gasthuis. Op deze avond zal veel informatie 
worden gegeven over wat dementie precies is, wat de verschillende
vormen zijn en hoe deze te herkennen zijn. Wat kunt u doen bij een
vermoeden van dementie? Waarom is een diagnose belangrijk?
Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen en het uit-
wisselen van ervaringen.

Ingezonden


