
Van de redactie
De gemeente Utrecht telt meer dan 80 wijkkranten, nieuwsplatforms, buurtwebsites en andere zeer lokale media. Deze
Vooruit! Buurtkrant Voordorp & Veemarkt is er eentje van. Onze krant verschijnt 5 keer per jaar digitaal en eenmaal ook
op papier. Per editie maken we – met de mini-redactie van Koert en Sander en vormgever Aard - gemiddeld 9 pagina’s.
Daarnaast kennen we de Facebookpagina, die in 2019 ruim 79.000 keer bekeken werden. Vergeleken met het jaar daar-
voor is dat een stijging met maar liefst 33.000 bezoekers! Niet slecht! 

Gemiddeld werden berichten op Facebook beter gelezen dan in de jaren ervoor en kwamen er flink
wat nieuwe volgers bij. Hierdoor groeit ons netwerk in Voordorp en Veemarkt en worden berichten ook
eerder opgepikt. In de buurt is er op Facebook veel samenwerking door het onderling delen van
berichten vanuit Tuindorp-Oost, Mens en Wijk en Wijkwijzer Noordoost. En die vormen dan weer een
welkome aanvulling op onze buurtkrant. Veel leesplezier! Sander Ekstijn en Koert Bouwman

Facebook statistieken 2017 2018 2019
Aantal geplaatste berichten 257 214 270
Aantal keer bekeken 61.540 45.829 79.174
Minimum per bericht 49 35 70
Maximum per bericht 736 2.264 1.024
Gemiddeld per bericht 239 214 293
Aantal klikken op foto's 5.785 7.086 11.471
Aantal vind ik leuk (volgers) 34 38 61
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2019 Top-5 Voordorp & Veemarkt
1) Onze aankondigingen voor de nieuwe Vooruit!-edities
2) Wensen voor Voordorp en Veemarkt in 2020? Nu is je kans!
3) Fotoseries over herfstwandeling en kunstgrasvelden
4) Vanaf 1 april weer meer straten met betaald parkeren in

Tuindorp-Oost
5) Berichten over De Derde Helft, Buurtcaravan en lezingen

'Ons Buiten'

Midden januari vond voor de vijfde keer ‘Glow in the Park’
in het Gagelbos plaats, georganiseerd door IJsclub Siberia.
Ook bij deze jubileumeditie was het weer Koning Winter die
de ruim 700 gasten een kijkje gaf in zijn bijzondere land.
In groepjes gingen de – veelal jeugdige - bezoekers op 
pad en ze werden niet teleurgesteld! Op diverse plekken
onderweg was er bijvoorbeeld een lekker warm vuurtje
gemaakt. Voor jong en oud was er veel te beleven: dans,
poppenspel, lichtjes, winterdisplays, spelletjes, verhalen,
theater, zang, muziek, vuur en lekkere hapjes & heerlijke
drankjes. Ook heel mooi: sierlijke dansende nachtvlinders,
gevolgd door de koren van ZILT & MIND met hun stemmige
& energieke zang. Op het hoofdpodium was de act met
vuuracrobaten Cirque du Freaq erg leuk van opbouw met
een vuurspuwende finale.
Bekijk ook het filmverslag op https://youtu.be/sT7bAD1OsrI

IngezondenWandel en beweeg je fit 
bij De Derde Helft
Wat als sporten niet helemaal meer vanzelf gaat? Of als je liever
niet alleen loopt? Sluit je aan bij het aangepast sporten en 
bewegen bij De Derde Helft van Hercules! Daar begeleiden twee
deskundige coaches het bewegen speciaal voor mensen die er wat

moeite mee hebben. Voor het aangepast wandelen is dat Corenne
Boeve (foto rechts) en voor de aangepaste fitness is dat Helma
Goedings (foto links). Bij Hercules kunt u lekker buiten bewegen
met de wandeltraining. Of in de zaal fitnessen en zo de spierkracht
en stabiliteit trainen. Doet u mee? Bij aanmelding doen we een
conditietest van 6 minuten wandelen. Op deze manier krijgt u een
indruk van uw conditie en kunnen wij u optimaal adviseren. Voor en
na de trainingen is er volop tijd om even na te praten, een spelletje
te doen of een kopje koffie te drinken. Na een gezamenlijke lunch
in het clubgebouw van de Derde Helft van Hercules, heeft u weer
volop energie en misschien hebt u wel nieuwe buren leren kennen. 
Als u geïnteresseerd bent of meer wilt weten, laat het ons dan
weten. Stuur een mail naar info@corenneboeve.nl of 
infoderdehelft@usvhercules.nl. We starten op vrijdag 6 maart. 
De trainingen zijn wekelijks en altijd op de vrijdag. We verzamelen
in het paviljoen van Hercules. De kosten voor deze trainingen zijn 5
euro per keer. Voor leden van De Derde Helft is de deelname gratis.

Ruim 700 mensen bij 



VAN DE WERKGROEP A27 

Verbreding Ring Utrecht 
slokt stikstofruimte Veluwe op
Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd om
stikstofemissies te verminderen om zo woningbouw weer
mogelijk te maken: 100 km/u op alle snelwegen (alleen over-
dag) en minder eiwitrijk voer voor dieren.  

Deze maatregelen moeten zoveel ´stikstofruimte’ opleveren dat alle woningbouw-
projecten en 7 wegenprojecten, waaronder de verbreding van de A27/A12 Ring Utrecht,
uitgevoerd kunnen worden. De natuur, waar het allemaal om draait, krijgt ook wat 
toebedeeld: 30 procent. Gaat dat lukken en is het juridisch houdbaar?
De Kerngroep Ring Utrecht heeft laten uitrekenen hoeveel meer stikstofdepositie er
alleen al komt als de A27/A12 Ring Utrecht wordt verbreed. En wat blijkt? Een onge-
wijzigde uitvoering van het plan om de Ring Utrecht te verbreden zorgt ervoor dat 
op grote delen van de Veluwe meer stikstof neerslaat dan de snelheidsbeperking tot
100 km/u oplevert. 

Het gaat bij de Veluwe om belangrijke natuurgebieden, die ‘prioritair’ zijn, dat wil 
zeggen uniek voor Europa. Concreet betekent dit dat in en om de Veluwe alle stikstof-
ruimte die gecreëerd wordt met de afgekondigde maatregelen op zal gaan aan de
A27/A12 en de andere wegenprojecten. Er blijft geen ruimte meer over voor woning-
bouwprojecten. Ook zullen agrarische bedrijven extra maatregelen moeten nemen om
in de benodigde stikstofruimte te voorzien.

Kleuren geven aan hoeveel stikstofruimte het
Tracébesluit méér nodig heeft dan de maatregel van
100 km/u oplevert, in mol/ha/jr. Er is nog geen
rekening gehouden met de 30 procents reservering
voor natuurverbetering. Enkele habitattypes die
gevoelig zijn voor stikstof zijn aangegeven, te weten
H9190: oude eikenbossen; H7110B: actieve hoog-
venen (heideveentjes) en H6230vka: heischrale
graslanden, vochtig kalkarm. De laatste twee zijn
prioritair. Bron: Rapport: Stikstofdepositie op de
Veluwe: effect van de verbreding Ring Utrecht en
verlaging van de maximumsnelheid 

Lezing over collectieve woonvormen in Veemarkt
en Voordorp
Een gemeenschappelijke 
binnentuin, logeerkamer
of klusruimte, maar ook

aandacht en zorg voor elkaar: steeds meer mensen
kiezen voor een vorm van collectief wonen. 
Vier van zulke projecten presenteren zich op 
12 februari tijdens de nieuwe wijklezing van de
Activiteitencommissie Veemarkt Voordorp.

Het Groene Dak is de oudste, met 66 woningen die al
in de eerste jaren van Voordorp gebouwd werden. Het is
het eerste ecologische woonproject van Utrecht, met een
grote gezamenlijke tuin plus tuinhuis. Twee bewoners van
het eerste uur vertellen over het idee en de praktijk.

Het allernieuwste project staat nog in de startblokken: 
Kas&Co meer-generatie-wonen in Veemarkt. Een project voor mensen die binnen hun eigen familie of vriendenkring met
meerdere generaties willen co-wonen in Veemarkt. Iedereen zijn eigen woning, maar ook een beetje samen. De eerste
bewoners vertellen over hun ambities.

MarktMeesters is een bijzonder gebouw aan de Sartreweg. Het is gebouwd in opdracht van een collectief dat bestaat uit
Utrechters van 50 tot 70 jaar. Zij hopen er zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen door voorzieningen en zorg
te delen. Er zijn twee daktuinen, een huiskamer, een hobbyruimte en een fitnesszaaltje. Twee initiatiefnemers vertellen over
de eerste jaren.

De Deeltuin bestaat uit vijftig eengezinswoningen rond een gemeenschappelijke binnentuin en het project stimuleert 
deeleconomie, het samen delen van spullen en voorzieningen. De bewoners die hebben meegedacht over de uitwerking 
van het project bepalen uiteindelijk zelf wat en hoe ze delen. Een van de bewoners vertelt over de totstandkoming, eerste
ervaringen en verwachtingen voor de toekomst.
Na afloop is er gelegenheid om met de vertegenwoordigers van de verschillende woonprojecten verder van gedachten te
wisselen.

De wijklezing vindt plaats op woensdag 12 februari in het paviljoen van Tuinenpark Ons Buiten, Pal Maleterstraat 64 Utrecht.
Aanvang 20 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Deelname, incl. koffie / thee en een drankje na afloop, kost 5 euro. 
Vanwege beperkte plaatsruimte moeten deelnemers zich van tevoren aanmelden via acveedorp@gmail.com

Activiteiten-
commissie 
VEEMARKT
VOORDORP



De Gaard op weg naar het einde 
DOOR - DOOR - DOOR bij De Gaard
Winkelcentrum De Gaard nadert het einde van de grootscheepse verbouwing.
De visboer, schoenmaker en slijter zitten nu ook op hun nieuwe plek en sport-
school LEF030 heeft eindelijk z’n mooie voordeur en gevel.

Bij de drogisten Etos en Kruitvat en res-
taurant Buurten wordt nog driftig getim-
merd en moeten Primera en Hizi Hair
nog verhuizen naar hun uiteindelijke
locatie. Maar... het einde is in zicht!
De aannemer hoopt op zeer korte ter-
mijn het parkeerterrein voor de
Jeruzalemkerk opnieuw ingericht te heb-
ben (klaar in de week van 17 februari)
en in de week van 10 februari is de aan-
leg van het deel van de fietsparkeer-
plekken tegenover de bakker gereed.

Half december zijn drie banken van de ‘poëtische
ontmoeting’ van de Belgische kunstenaar Jozef
Legrand onthuld. Naast de wethouder waren de
bouwer  en ontwikkelaar, diverse betrokken 
ambtenaren en leden van de (opgeheven) klank-
bordgroep aanwezig.  Elke bank heeft op de voor-
en achterkant van de rugleuning een tekst staan.

Uit de 170 zinnen die bewoners uit de buurt hadden ingezonden
zijn er overigens maar 14 gekozen. 
Tot slot nog even aandacht voor de zijkant van de bloemenkiosk.
Die is nu rondom mooi afgewerkt met cortenstaal, waarbij de oude
gevels van metselwerk van de Prinsenhof een fraaie plek hebben
gekregen. De reliëfs stellen de Prins van Oranje en zijn gevolg voor
in de periode van de Tachtigjarig Oorlog. Het nieuwe gezondheids-
centrum Prinsenhof heeft nog een mooie verwijzing naar die oude
gevel.

NIEUWS VAN 

IngezondenThuisafgehaald wordt Thuisgekookt 
We merken al een tijd dat onze naam de lading niet meer dekt. De afgelopen jaren zijn we ons steeds meer gaan inzetten
voor kwetsbare doelgroepen. Hier horen nieuwe diensten bij, zoals bijvoorbeeld de abonnementen waarbij we een vaste
thuiskok zoeken die precies bij iemands' dieetwensen, karakter en passies past en waarbij de maaltijden vaak ook worden
thuisgebracht. In het afgelopen jaar bevond 80% van de mensen die wij via Thuisafgehaald hielpen zich in een kwetsbare

positie. Mede hierdoor werd ruim 55% van de maaltijden thuisgebracht. 
Na heel veel overleg en brainstormen is het zo ver, wij veranderen onze naam naar Thuisgekookt. Een naam die zowel het halen als brengen
van maaltijden omvat én waardoor iedereen zich aangesproken voelt. Of je nu thuiskok bent, afhaler van losse maaltijden of van een 
abonnement waarbij een thuiskok 1x per week een vers gekookte maaltijd bij je langs komt brengen.
"Aandacht voor eten en steun voor elkaar", dat is Thuisgekookt. https://www.thuisgekookt.nl/ 

Meer maaltijden in onze buurt bij Buurtcentrum de Leeuw de komende tijd. Het buurtdiner is op zaterdag 29 februari en de eettafel is op
4+20 februari / 3+19 maart / 7+16 april. Dan is er nog Oma’s Soep elke 14 dagen op dinsdagen (lunch) en de buurtmaaltijd (avond) elke
14 dagen op woensdag (start datums in 11+12 februari). Voel je welkom en eet smakelijk!



Knotwilgen snoeien
Op 30 december - een stralende winterdag - was het
weer zover. Een hardwerkende groep buurtgenoten 
was op het dijkje tussen de dierenweide en het Amev-
kanaal aan het zagen. Elk jaar wordt hier de helft van

alle knot-
wilgen
geknot door bewoners uit de buurt. Zij beginnen met koffie in het 
paviljoen van Tuinenpark Ons Buiten en gaan dan aan de slag. Een echte
bezienswaardigheid is de tractor waarmee de kar met wilgentenen wordt
getrokken. Die lijkt rechtstreeks uit de jaren ’50 te komen, hoewel niemand
precies de leeftijd van deze oude knar weet. Na het zaagwerk is er de 
traditionele snert, bereid door Paul die de hele klus coördineert.
Wilt u ook een keer meedoen? Loop op een zaterdagmorgen eens langs 
bij de dierenweide en meldt u aan bij een van de vrijwilligers. 

Vogeltelling
Heel Holland telt. Op 24, 25 en 26 januari was de Nationale Tuinvogeltelling. In onze 
postcode 3573 stond de huismus op één, gevolgd door koolmees, spreeuw en pimpelmees. 
Dan komen de ekster en houtduif. Landelijk stond de huismus ook comfortabel aan kop,

gevolgd door de koolmees, 
pimpelmees, kauw en merel.
https://www.tuinvogeltelling.nl

Faunapassages
Ter hoogte van Fort Voordorp is op de Biltse Rading een
start gemaakt met het maken van een faunapassage. Ook
op de Utrechtseweg (bij de tankstations in de buurt) loopt
deze door. Deze wegen vormen een belemmering in het
leefgebied van dieren aan de oostkant van de stad. 
De tunnels verbinden deze leefgebieden in en rondom
Utrecht, De Bilt en Zeist en beschermt zo de biodiversiteit.
Het gaat om allerlei soorten dieren, maar met name dassen,
marterachtigen en ringslangen kunnen zo veilig de weg
oversteken, van Rhijnauwen en Amelisweerd door onze 
polder naar het Noorderpark. Tijdens de aanleg is er 
mogelijk wat hinder voor auto’s en fietsers.

IngezondenHeerlijk groen speelplein voor kinderen in Voordorp
Een heerlijk groen, schaduwrijk en spannend speelplein, 
middenin de wijk is het geworden. Maandag 16 december
opende wijkwethouder Linda Voortman het nieuwe plein van
obs Voordorp, samen met alle kinderen van deze basisschool.

Volop planten en bomen, in heel veel verschillende soorten, dragen
bij aan het groene klimaat in de buurt. Ze trekken nuttige insecten,
zijn mooi om te zien en bieden de spelende kinderen schaduw op
hete zomerdagen. De mooiste en allergrootste boom is de amber-
boom, die rood kleurt in de herfst. De kinderen zullen de planten 
straks ook zelf verzorgen. Obs Voordorp heeft nu een schoolplein om
trots op te zijn, en dat mag ook wel, na ruim 2,5 jaar voorbereiding!

Eigendom
Het schoolplein is eigendom van de gemeente Utrecht, die via het
wijkbureau en de projectleider al die jaren nauw betrokken was en
ook verantwoordelijk is voor de financiering. De herinrichting heeft
uiteindelijk 70.000 euro gekost. 
Bijzonder, zegt tuinman Arie van Rijssen, want ‘dit zijn best grote bomen’ die deze zomer echt meteen al schaduw geven, hun stammen zijn
eens zo dik als normale aanplant. En er is een grote variëteit in plantensoorten, zodat ze ook vogels en insecten trekken.

‘Samen’ is steeds een kernwoord geweest. Want ouders/buurtbewoners Amber Kokhuis, Martijn Bijwaard en Sebastian de Bruijn, vormden
samen met leerkracht Cecile Beemster de pleincommissie die de schouders er helemaal onder zette. Amber Kokhuis tekende het ontwerp. 



IngezondenLege kamer? 
Neem een student in huis!
Vroeger was het als student heel gewoon: wonen bij een 
hospita. Door de kamernood werd gezocht naar creatieve
oplossingen. Zo ook nu, anno 2020. De woningnood is hoog,
de hospita is terug! Ook in Voordorp.

Utrecht is een studentenstad, maar het vinden van een kamer is
erg moeilijk. Dat ondervonden ook Daan, Joost en Maurits. Vorig
jaar richtten zij Hospi Housing op, een sociale onderneming die 
studenten helpt aan woonruimte bij mensen thuis. 
Daan: ,,Veel mensen weten niet dat ze heel makkelijk hospita 
kunnen worden en dat het ze tot 5400 euro per jaar kan 
opleveren.” Hospitaverhuur is een win-win situatie. Voor de 
hospita een leuke bijverdienste, voor de student een zachte 
landing en voor beiden een unieke ervaring.

Ook in Voordorp zijn reeds hospita’s actief. Zo huurt sinds de 
zomer van 2019 de Spaanse student Virginia een kamer bij Hélène
en Erik. Hélène: “We hoorden steeds op het nieuws dat er zo’n
extreme woningnood was en dat vooral buitenlandse studenten
tussen wal en schip vielen. Ze werden zelfs opgelicht. Daar wilden
we wat aan doen.”

Contract
Hospi Housing helpt met het vinden van een geschikte student, het
opstellen van een contract en al het uitzoekwerk om te kijken of
het verhuren van een kamer mogelijk is. Hoeveel dat kost?
Helemaal niks! Hospi Housing vraagt een vergoeding aan de 
student. Voor de hospita is het gratis. 
Hospi Housing zoekt naar nieuwe enthousiaste hospita’s en gast-
gezinnen in Utrecht en omgeving. Vrijwel iedereen kan hospita 
worden. Het belangrijkst is dat je een kamer over hebt.
Kijk op www.hospihousing.com of mail naar info@hospihousing.com
of bel met Daan (06 81872586) of Joost (06 13388424).

Links en rechts: Joost en Daan van Hospi Housing 
Midden: student Virginia en hospita Hélène

Wijkwijzer Noordoost
Hier vind je (bijna) alles wat je weten wilt over Utrecht
Noordoost! En registreer je zelf dan kun je ook zaken zelf
toevoegen om het nog completer te maken.
https://wijkwijzernoordoost.nl/

IngezondenLaat de schoorsteen 
niet onnodig roken!
Een bekend Nederlands gezegde luidt: De schoorsteen moet
roken. De betekenis hiervan is: er moet geld worden verdiend,
brood op de plank komen. Maar moet de schoorsteen ook
roken? Dat is nog maar zeer de vraag. Laatst zag ik tegen de
avond in ons mooie Voordorp het volgende.

Wat is hier aan de hand?
Drie van de vier schoorstenen roken. We zien hier hete waterdamp
die condenseert in de koude buitenlucht. Die waterdamp is een
afvalproduct dat ontstaat bij het verbranden van aardgas in onze
cv-ketels om onze huizen te verwarmen. Hiermee verdwijnt er
warmte naar buiten, die we beter binnenshuis kunnen houden. De
rokende schoorstenen leveren geen geld op, ze kosten juist geld.

Kunnen we hier wat aan doen? 
Dat kan vaak heel eenvoudig. In Voordorp wordt veel gebruik
gemaakt van cv-ketels die hoogrendementsketels zijn. Dat ver-
hoogde rendement wordt alleen gehaald, wanneer de cv-ketel 
goed is ingesteld. Vaak genoeg is dat niet het geval. De aanvoer-
temperatuur, de temperatuur van het water dat door de cv-ketel
naar de radiatoren wordt gestuurd, is dan te hoog ingesteld (vaak
80°C). Hierdoor is het water dat retour komt in de cv-ketel warmer
dan 56°C. De hete waterdamp verdwijnt nu door de schoorsteen,
met als gevolg, onnodig warmteverlies. Door de aanvoer-
temperatuur terug te zetten naar een waarde van circa 65°C, 
is het retourwater koeler dan 56°. Hierdoor condenseert de hete
waterdamp op de retourleiding en verwarmt het water voor de
radiatoren. Het gecondenseerde water verdwijnt niet uit de schoor-
steen, maar drupt via de afvoer van de cv-ketel het riool in. Er 
verdwijnt minder warmte als afvalproduct naar buiten.

Wat is het gevolg?
Het rendement van de cv-ketel is nu verhoogd, waardoor er 5 
tot 10 procent besparing op het gasverbruik mogelijk is. Dat is
gemakkelijk geld besparen zonder in de kou te hoeven zitten. 
En het is natuurlijk ook beter voor het milieu. De besparing is
gemiddeld tussen 50 en 100 euro, afhankelijk van de grootte van
uw huis en het stookgedrag. Wel zal het iets langer duren voordat
het huis warm is, want de radiatoren worden iets minder warm. 
Bij zeer strenge kou kunt u simpelweg de aanvoertemperatuur 
tijdelijk verhogen. 

Wat te doen?
Raadpleeg de handleiding en stel die cv-ketel goed in. Laten we
het gas slim gebruiken, zolang het nog nodig is in onze wijk.



Ingezonden‘Groener geloven, 
groener leven’

De Tuindorpkerk en Pauluskerk organiseren samen twee bijzondere
bijeenkomsten met als thema ‘Groener geloven, groener leven’. Op
zondag 16 februari van 15 tot 17 uur komt de Utrechtse theologe
Trees van Montfoort in de Pauluskerk praten over haar boek
‘Groene theologie’,  dat in 2019 uitgeroepen is tot  ‘theologisch
boek van het jaar’. En op woensdag  11 maart komt Marjan Bosch
van 20 tot 22 uur in de Tuindorpkerk. Zij gaat vanuit haar 
spiritualiteit  en praktische ervaring in op de praktijk van een 
meer duurzame manier van leven. De toegang is gratis.

IngezondenBuurtgroep Voordorp 
in oprichting

Eind 2019 stelde wijkbureau Noordoost weer de wijkopgave voor
2020 samen. Hierin worden de plannen gemaakt die de gemeente
met de wijk Noordoost heeft. Er bleek in Voordorp geen bewoners-
comité te zijn. Een aanspreekpunt voor de gemeente ontbreekt dus.
Wij nemen graag het voortouw om te zien of meer mensen hier
behoefte aan hebben. Graag horen we jullie reacties. Mail ons en
kom naar de bijeenkomst die we zullen organiseren. Buurtgroep in
oprichting: Rob Verburg, Regina Visscher, Dodo Koenen, Leontine
van Vliet. voordorp2020@gmail.com

AANLEIDING  Vanaf 1 januari dit jaar heeft de gemeente 
aangegeven dat er voor participatie nieuwe verbindende wijk-
platforms komen en zijn de oude wijkraden officieel opgeheven
(afgelopen jaar was al een soort transitiejaar). Het idee is dat
er zoveel meer en nieuwe mogelijkheden zijn om burgers te
betrekken bij bepaalde onderwerpen of projecten die er spe-
len. Vervolgens worden dan de wijkplatforms - die minimaal 
2x per jaar een dialoogbijeenkomst moeten organiseren - 
weer gebruikt om contact te leggen met buurten. Voorlopig is
iedereen nog zoekende naar rol, inhoud en mogelijkheden…
Mee praten lijkt mogelijk, maar mee beslissen?

Kunst in de buurt
Naar aanleiding van de banken bij de Gaard zijn wij ook
gaan kijken naar kunst bij ons in de buurt. De gemeente
Utrecht heeft ruim vierhonderd kunstobjecten in de 
openbare ruimte staan. We kregen twee boeken over
“Beelden in de stad Utrecht” te leen, waarvan een deel ging
over “Percentageregeling sinds 1954” en het andere deel
over “Fonds stadsverfraaiing sinds 1948”. Er is dus beleid om
een klein gedeelte van de bouwkosten (bij bijvoorbeeld
zwembaden, scholen etc.) in te zetten voor kunstopdrachten
en zo de stad mooier te maken.
Meer weten over een kunstwerk bij je in de buurt?
Check www.kunstinopenbareruimte-utrecht.nl/kunstwerken 

SCHAPEN VEEMARKT
Als de toenmalige Veemarkt bijna is opgeleverd (eind jaren
zestig) wil men graag
een kunstwerk. 
Het eerste ontwerp
was een herder, 
drie schapen en een
hond. De commissie
keurt het goed, maar
vind het aan de 
kleine kant. Er komt een tweede ontwerp met een rozet 
van negen schapen. De uitvoering kost de kunstenaar veel
moeite en is pas in 1976 klaar. Het staat nu te pronken bij
de ingang van onze buurten.

OBS VOORDORP
Gebaseerd op het wiskundige getal PI koppelde de 
kunstenaar in 1992 verschillende kleuren aan een fragment

van decimalen. Hoewel je als kijker direct geneigd bent om
een patroon te willen herkennen kom je er al snel achter
dat zoeken naar een ordening een heilloze missie is. 
De willekeur van het lot van de getallen, zonder begin en
eind lopen helemaal rond het gebouw. Het kunstwerk bijt
daarmee zichzelf in de staart, zoals een oneindige reeks.

BRANDWEER - POST VOORDORP
Een geheimzinnig en ontroerend verhaal over een keramisch
kunstwerk uit 1976. Een gelijkzijdige achthoek met een abs-
tracte voorstelling die het best te omschrijven valt als de slurf
van een tornado van bovenaf gezien. Gemaakt in zachte
kleuren die verdwijnen in een korrelig wit midden hing in de
hal van het gebouw. Een jonge brandweerman raakt buiten
kennis door het instorten van het dak van een brandende
meubelfabriek. Als hij weer bij
komt heeft hij moeten denken aan
het witte licht in de hoogte aan
het einde van een duizelingwek-
kende werveling. Die kunstenaar
heeft hetzelfde meegemaakt als hij
denkt de brandweerman. Helaas
blijkt hij levenslang arbeidsonge-
schikt, maar het kunstobject hangt
nu boven zijn bed…



Transitie ook voor huurders - Doe het samen
Ruim anderhalf jaar geleden hield ik ‘open huis’ na de succesvolle verbouwing
van mijn appartement tot een gasloze woning. Vlak daarna nam een bijzondere
sociale-huurder uit de buurt contact met mij op. Hij had net zonnepanelen 
via Buurtstroom aangeschaft en wilde eigenlijk een flinke stap verder met 
verduurzamen. Het liefst ook afscheid nemen van zijn gasmeter!
Met inschakeling van twee energieambassadeurs van Energie-U (waarvan ik er

zelf één ben) is gezocht naar een manier om dit mogelijk te maken. Onze eerste stap was om te kijken of er binnen het
complex (van 65 appartementen) meer mensen iets zouden willen weten over duurzamer wonen en leven. Van belang
daarbij is dat die appartementen vrij aardig overeenkomen met mijn eigen appartement wat betreft bouwjaar en opper-
vlakte. Dus toepassing van een vergelijkbare oplossing lag voor de hand. 

Uitnodiging
Er ging een uitnodiging uit om bewoners te informeren en eens te vragen hoe zij de toekomst zien. Er verschenen 
15 bewoners! Veel vragen over waarom - hoe dan - wie betaald - moeten we - kunnen we kiezen – hoe werkt het –
duurt de verbouwing lang? En veel van de antwoorden hadden we toen zeker nog niet. Met de opbrengst van de 
eerste bijeenkomst zijn we naar de verhuurder gestapt en daar vonden we gehoor voor de vraag.
Een tweede bijeenkomst met huurders en de verhuurder werd belegd. Er konden alvast wat vragen beantwoord worden
en nieuwe vragen bleven natuurlijk komen. Maar de interesse en de samenwerking waren een feit. Hoe bijzonder!

Regelen
Toen begon een traject op de achtergrond om bij de verhuurder intern betrokkenheid en budget te regelen. 
Op het gebied van de techniek werden verschillende alternatieven afgewogen met diverse partners. Alles bij elkaar zijn
we nu ruim een jaar verder. Wij zijn enorm trots dat we kunnen melden dat we in januari van start zijn gegaan met de
verbouwing – die in 2 werkdagen klaar was - van het eerste appartement en dat er ruimte is binnen de proef voor in
totaal tien appartementen. Die gaan vervolgens een jaar intensief gevolgd worden. Nu nog zonder extra kosten voor de
huurder in ruil voor medewerking en inzicht in verbruik, gebruik en gedrag om goed te kijken wat werkt en wat niet.
Meer details in een volgende editie. Voor mij en die bijzondere huurder een droomstart van 2020 !

DOOR SANDER EKSTIJN

IngezondenNa 4 jaar is SO Fier weer open
Eindelijk: ruim 4 jaar na de verhuizing naar een tijdelijke locatie, is het nieuwe 
SO Fier aan de Winklerlaan officieel geopend. Terug op de oude stek, maar nu 
in een volledig energieneutraal schoolgebouw dat speciaal is aangepast voor 
de kinderen van deze school voor speciaal onderwijs in de regio Utrecht.

Zo’n honderd ouders, buurtbewoners en andere betrokkenen zagen hoe de jongste leerling (Youssef, 
4 jaar) en oudste leerling Jaiden (12)
op 24 januari de linten doorknipten 
van het kunstwerk voor de school. 

SO Fier is de enige school voor 
speciaal onderwijs in Utrecht voor kinderen die specifieke vragen stellen
rond gedrag. De ongeveer 160 leerlingen komen uit de hele stad en ver
daarbuiten, tot Woerden en Mijdrecht.
SO Fier is de eerste duurzame, volledige energie-neutrale basisschool in
Utrecht, met nul-op-de-meter (EPC=0) dankzij zonnepanelen, zonder gebruik
te maken van aardgas en goed geïsoleerd, met een groen dak. Binnenkort
wordt sedum op het dak geplant, net als op de Utrechtse bushokjes.
Nieuw zijn ook de twee gymzalen, die aan de school vast zijn gebouwd. De
tweede gymzaal is via een eigen ingang van buitenaf bereikbaar en kan zo
door andere scholen en verenigingen worden gebruikt.



IngezondenLente3Daagse 2020
Nieuwe technieken leren, materialen ontdekken, texturen maken 
of werken aan je eigen projecten. Tijdens deze drie dagen kom je
helemaal in de schilderflow. Het gaat om de combinatie van verf 
en vondst; materiaal van de straat, roest uit de schuur, bos- of
strandvondsten. Ik help je verder op weg met of zonder materie.
Het gaat om je eigen stijl, plezier en experiment. De workshop is
voor beginners en gevorderden, we inspireren elkaar.

Datum: 23+24+25 april 2020 van 10:00-15:30u, 
Concordiastraat 68 in Utrecht
Docent: beeldend kunstenaar Els Vegter uit Voordorp 
(opgeven via info@elsvegter.nl)

IngezondenhoiUtrecht 
over positieve Utrechters 
hoiUtrecht is een online verhalenbundel. We delen verhalen van
mensen uit de hele stad. Allemaal inspirerende mensen die 
- ondanks belemmeringen, bijvoorbeeld door een ziekte, stoornis of
beperking - positief in het
leven staan.Zij vertellen 
over de uitdagingen in hun 
leven en hoe ze daar mee 
omgaan. Ze delen tips over werk, vrijwilligerswerk, sport, hobby’s,
hulporganisaties enzovoorts. Met deze ervaringsverhalen hopen wij
mee te werken aan het vergroten van bewustwording. Dat zien wij
als eerste stap voor (meer) begrip. 
hoiUtrecht is er voor iedereen. Neem gerust eens een kijkje op
hoiUtrecht! Zie ook https://hoiutrecht.nl/category/utrecht/noordoost/

IngezondenMeet je Stad - Utrecht
De gevolgen van klimaatverandering onderzoeken in je eigen straat
en wijk: dat is de bedoeling van Meet je Stad! Welke plekken zijn
bijvoorbeeld kwetsbaar voor wateroverlast of hitte? Welke maat-
regelen zijn er te bedenken om daar mee om te gaan?

In Utrecht is het Milieucentrum van start gegaan om Meet Je Stad
Utrecht vorm te geven. Inspirerend is het voorbeeld van het project
in Amersfoort. Het Milieucentrum maakt gebruik van de ervaring
die in Amersfoort is opgedaan. Op de eerste Groene Maandag eind
september 2019 gaf Harmen Zijp van Meet je Stad Amersfoort een
inspirerende presentatie over dit project. Er worden nu ideeën uit-
gewerkt (wat willen we meten en wat kan gemeten worden) en een
avond om zelf je meetstation in elkaar te solderen komt later dit
jaar.
Het project levert waardevolle gegevens op, maar zorgt er ook voor
dat de kennis van gewone burgers toeneemt, zowel van klimaat-
verandering als van de manier waarop je dat kunt meten. Het
maakt abstracte klimaatsystemen beter begrijpelijk en voedt het
gesprek daarover, stelt MeetjeStad! Het wantrouwen van burgers
tegenover overheden kan daardoor verminderen en, omgekeerd, de
angst van overheden jegens mondige inwoners. Alle kennis en data
worden opengesteld voor iedereen, is de filosofie van het initiatief.
https://www.meetjestad.net/

Meer Meten?
Een ander initiatief om zelf te meten aan je leefomgeving is van
Civity en SODAQ die sensoren uitgeven om ook fijnstof te meten.
Met je snuffelfiets verzamel je data op je fietsroute. 
De sensor meet onder meer drie soorten fijnstof, maar ook locatie,
(gemiddelde) snelheid, wattage, temperatuur, luchtvochtigheid en
organische gassen. Bij de sensor krijg je een uitgebreid dashboard
voor een gedetailleerd overzicht in de gereden fietsroutes. De data
van de sensoren kunnen worden gebruikt voor uitgebreide analyses
om snelfietsroutes, luchtkwaliteitsmaatregelen, hitte-stress plannen
te bepalen. https://future-city.nl/civity-sodaq-snuffelfiets/

IngezondenSMILEY display
Op het 30 km/u stuk van de Romerostraat
en Kapteynlaan is de afgelopen tijd de
snelheid display opgehangen op 2 plekken
(in elke richting één keer). Het doel is voor-
al om weggebruikers bewust te maken van

hun snelheid ten opzichte van de gewenste maximumsnelheid.

De data van de metingen bleek wel voor een grove indicatie
geschikt, maar helaas niet voor veel details. Vandaar dat de
gemeente alleen nog de plekken waar ze zijn opgehangen op hun
website weergeeft, maar geen ‘exacte’ resultaten meer (die riepen
vooral veel vragen op – die met deze cijfers niet beantwoord kon-
den worden). Die antwoorden moeten uiteindelijk verkregen worden
met slangentellingen of waarnemers/tellers langs de kant van de
weg. Deze worden uitgevoerd als de grove indicaties daar aanlei-
ding toe geven of voor andere projecten in de omgeving: bij ons de
ontwikkelingen rond Winkelcentrum de Gaard en de Veemarkt.



Agendac
9 februari: Gluren bij de Buren
9 februari: Meewerkdag Voortuin 11-13u 
(ook op 8 maart & 12 april)
12 februari: ACVV Wonen met een ideaal
(lezing)
16 februari: Pauluskerk (groener geloven)
29 februari: Buurtdiner – BC De Leeuw 18u
11 maart: Tuindorpkerk (groener geloven)
28 maart: Plantdag Augusto Sandinostraat
10-13u

COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit

Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Maurice van Lieshout, Leo Lentz, Daan Donkers,
Robert Quast, Frans van den Berg, Maarten van Oene, 
Jos Kloppenborg, Gerry van der Lit, Els Vegter, Marije Schaaf,
Leontine van Vliet, Chantal Boshuis, Fons Visser, 
Koert Bouwman en Sander Ekstijn.

Volgend nummer: 
Sluitingsdatum kopij: 29 maart 2020
(verschijndatum 5 april 2020)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

IngezondenBericht uit de Biltse Grift, 
leerhuis voor jongeren met een 
licht verstandelijke beperking aan 
de Steve Bikostraat.

,,Ik ben Lisa 29 jaar en woon hier inmiddels 4 jaar met veel plezier.
En ik heb hier ook een hele hoop geleerd zoals koken, wassen en
samenwerken, maar de grootste uitdaging was toch wel leren 
fietsen wat ik hiervoor nog niet kon. Nu ga ik elke dag op de fiets
naar mijn werk. De buurt hier is heel fijn en iedereen is gastvrij. 

Marieke is een van de vaste begeleiders hier, ik heb een hele hoop
van haar geleerd, ze gaf een heleboel tips. Bijvoorbeeld hoe je op
een gezonde manier kan eten maar ook hoe je je netwerk zo goed
mogelijk kan uitbreiden. Nu kook ik bijvoorbeeld 1 keer in de week
en nodig ik iemand uit. Het is gezellig en ik leer koken. Verder ga ik
binnenkort verhuizen naar een geheel eigen plek met een stukje
ambulant van de Amerpoort waar ik ook de mogelijkheid heb om
gezamenlijk mee te eten. Wat heb ik het hier fijn gehad en veel
geleerd. 

De Biltse Grift was voor mij een mooie opstap naar zelfstandigheid
en een geheel eigen plek.’’

IngezondenSandinostraat weer wat groener 
Op 28 maart wordt Voordorp weer wat groener. Bewoners van de Augusto Sandinostraat nummer 1-110 gaan aan de slag met het
beplanten van de nieuwe groenvakken en boomspiegels. Eerder hebben we de gemeente gevraagd om overbodige grote stoepen
om te zetten naar groenvakken. In goed overleg is dat nu gebeurd. Inmiddels zijn ook de oude in slechte staat verkerende bomen
in de straat vervangen.

Heel bijzonder is dat er 5 soorten bomen zijn teruggekomen, allemaal bij- en vlindervriendelijk.
Ook bij de keuze van planten en heesters is daar rekening mee gehouden. Bewoners konden
kiezen uit verschillende plantenpakketten met in totaal 23 soorten. Daarbij is de afspraak
gemaakt dat de bewoners helpen bij de aanplant en zelf het onderhoud gaan doen.

Helpen
Het zou fijn zijn als ook andere buurtbewoners op 28 maart een handje komen helpen bij het
planten. Dat maakt het werk lichter en leuker. Je hoeft je niet apart aan te melden. Je bent 
van harte welkom als je langs komt met een schep(je) en kijkt waar je even mee kan helpen.
De plantdag op zaterdag 28 maart begint om 10 uur. We verzamelen bij nummer 42-50 en 
de planten staan al klaar bij de verschillende vakken. Bij heel slecht weer wordt de aanplant
verplaatst naar 11 april. We hopen rond 13 uur klaar te zijn, waarmee Voordorp weer wat 
groener, bij- en vlindervriendelijker is geworden.

Om het onderhoud zo beperkt mogelijk te houden is het van belang dat de groenvakken en
boomspiegels snel dichtgroeien om onkruid geen kans te geven. 
Daarom vragen wij honden-bezitters om hun hond niet in de perken te laten, zodat de vakken
mooi dicht kunnen groeien.En denk je - in mijn straat liggen ook heel veel tegels - 
het zou best wat groener kunnen, laat je dan
inspireren. Zo maken we samen onze wijk
mooier.

Meer informatie bij Frans van den Berg, 
kijkeven@tiscali.nl

Zo was het

Zo wordt het


