
Van de redactie
D’r wordt nog steeds flink gebouwd in onze buurt. In de Veemarkt zijn de bouwvakkers bezig met de laatste fase. 
Eind dit jaar, begin 2019 moeten alle 700 woningen zijn opgeleverd. Een van de nieuwbouwprojecten (de 30 lofts van
Blok Y) heeft nu al een prijs gekregen. Bij winkelcentrum De Gaard zijn de werkzaamheden in volle gang. Inmiddels is
ter plekke goed te zien hoe groot de uitbreiding wordt. En obs Voordorp krijgt een nieuw schoolplein dat er fraai uitziet
en een paar centen mag kosten. Verder in deze Voordorp Vooruit aandacht voor Erik met zijn rijdende supermarkt, het
dilemma van de Voorveldse Polder, de succesvolle vrouwenteams van Hercules en het belang van het waterschap in
Voordorp. En nog veel meer natuurlijk!

Veel leesplezier! Een fijne zomervakantie en tot in september, Sander Ekstijn en Koert Bouwman

De volgende ‘speciale’ editie verschijnt over 3 maanden naast digitaal ook gedrukt. 
Deze zal extra speciaal zijn, maar daarover willen wij nog niets verklappen… 
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Superlofts van Blok Y vallen in de prijzen
De duurzame wijk Veemarkt is nog
niet eens af of de eerste ontwerp-
prijs is al binnen. De  Superlofts 
Blok Y aan de Sartreweg zijn de
gelukkigen. De 30 woningen kregen
de prestigieuze ‘2018 BNA Gebouw
van het jaar’-prijs in de categorie
Particuliere Woonbeleving.

De jury vond het knap ‘hoe Marc Koehler Architects de persoonlijke woonwensen ruimtelijk heeft vertaald,
zonder de gemeenschappelijkheid uit het oog te verliezen.

Blok Y, vorig jaar opgeleverd, is een bijzonder bouwproject. De 30 deelnemers konden hun persoonlijke woonwensen zelf
invullen. Daardoor is geen woning hetzelfde. Bovendien konden ze meepraten over de inrichting van het appartementen-
gebouw. BLOK Y is een zogenoemde CPO-initiatief (collectief particulier opdrachtgeverschap). Dat betekent dat niet een
projectontwikkelaar, maar de kopers zelf  de opdrachtgevers voor het gebouw waren. De woningtypes variëren van 85 tot
145 m2, hebben bijna allemaal een vide en kostten globaal tussen de 2,5 en 4,5 ton. Elke woning heeft een eigen parkeer-
plaats in de collectieve garage. Op die parkeervoorziening ligt een dek met 10 privé-tuinen, 3 private terrassen en 1 grote
gemeenschappelijke tuin.

Zet de kliko bij de klikotegel!
Sinds 28 mei
mogen kliko’s 
in Voordorp,
Tuindorp,
Tuindorp-Oost
en de Zeeheldenbuurt alleen op 
een zogenoemde kliko-aanbied-
plaats worden neergezet. 
Dat klinkt als heel wat, maar het 
is niet meer dan een tegel in de
stoep met een afbeelding van een
kliko. De gemeentereinigers legen
alleen kliko’s die bij zo’n tegel 
staan. Dat is voor hen handiger. 

In de week van 22 mei hebben
bewoners van deze buurten hierover een wijkbericht gekregen. 

Voor een overzicht van alle aanbiedplaatsen zie:
www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/afval/het_nieuwe_inzamelen/Overzicht-verzamelplaatsen-Voordorp.pdf 

AVG (privacy) 
en Voordorp Vooruit
Privacy:
bij Voordorp
Vooruit blijft
alles bij het
oude. Het zal u niet zijn ontgaan dat allerlei apps 
en nieuwsbrieven u vragen hun nieuwe privacy voor-
waarden te accepteren per 25 mei 2018. Dit is onder
invloed van Europese wetgeving GDPR (General Data
Protection Regulation) die in Nederland doorgaat als
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
In dat kader heeft Voordorp Vooruit een eenvoudige
methode om u aan- of af te melden (met een mail
naar de redactie) en wij gebruiken uw mailadres
alleen om de buurtkrant/nieuwsbrief toe te zenden.
Niet om aan derden te verstrekken. Dat is al jaren zo
en dat blijft ook zo.
www.voordorpvooruit.nl/voordorp_registratie



VAN DE WERKGROEP A27 

Werkgroep A27: steun ons! 
De Kerngroep Ring Utrecht heeft de Utrechtse politiek
opnieuw gevraagd om alternatieven voor de voorgestelde
verbreding van de Ring naar 2x7 rijstroken actief te 
ondersteunen. De kerngroep pleit weer voor een 
inhoudelijk onderzoek naar de effecten van een 
alternatief plan van 2x6 rijstroken op de A27 bij een 
snelheid van 80 km/u. Verder loopt de campagne 

‘Bescherm het bos, adopteer een boom’ nog steeds. Op dit moment zijn er 
350 bomen geadopteerd van het bedreigde bos in Amelisweerd. Draag je
Amelisweerd een warm hart toe? Adopteer dan een boom en laat daarmee 
zien tegen de uitbreiding van de A27 te zijn. Of neem je vrienden mee naar 
het BOMENDINER in de Koningshof op vrijdag 8 juni. De Koningshof aan de
Koningsweg is een stadslandbouwproject. 
Aanmelding: www.beschermhetbos.nl/bomendiner/.

A27Amelisweerd  Rob Huibers

Ingezonden

De basisschool van Voordorp krijgt een nieuw en groen
schoolplein. Het kost 100.000 tot 120.000 euro en is openbaar
toegankelijk.  Alle leerlingen en de buren aan de Pedro Luís
Brionstraat en de Steve Bikostraat hebben meegedacht over
de inrichting van het plein. Het wordt een heel Voordorps
speelplein, want de ontwerper is een ouder van de school, 
die ook in de buurt woont.

Directeur Thamar Henneken van obs Voordorp is meer dan tevreden:
,,Het concept-ontwerp is nu klaar en we zijn er hartstikke blij mee!
Het nieuwe plein is een initiatief van de ouders. Het huidige heeft veel
steen, de bomen zijn ziek en het wordt er erg warm. Nieuwe bomen
geven meer schaduw, er komen vaste planten en kinderen kunnen op
andere manieren spelen.’’

,,De heuvels nodigen kinderen straks uit er overheen te fietsen. 
Met die van nu kunnen ze niets, dat is alleen beton. Speeltoestellen
dagen uit tot nieuw spel. Van een houten raamwerk kunnen ze straks
hun wigwam maken. Het plein wordt veel groener en schaduwrijker,
we krijgen een pergola en lage struiken waar kleuters heerlijk kunnen
struinen. In de afgesloten binnentuin voor de kleintjes komen 
groentebakken en fruitbomen voor educatief gebruik, een hutje van
wilgentenen en een element waar ze met water kunnen spelen.’’

Droomplein
Alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 mochten eerst hun eigen
droomplein tekenen en ontwerper Amber Kokhuis heeft die dromen
verwerkt. De overburen van de school wilden net als de kinderen en
de leraren graag meer groen, maar liever niet meer 
zitjes, om eventuele overlast te voorkomen. 
Een afvaardiging van de buurt heeft meegewerkt. 
Aan het ontwerp wordt nu de laatste hand gelegd. 
Het plein is in november klaar, hoopt Thamar Henneken. 

Groen plein obs Voordorp kost meer dan een ton
De uitvoering kost bijna 120.000 euro. Een groot deel van dit bedrag
wordt bijeengebracht door de gemeente, het schoolbestuur SPO
Utrecht, Ludens, Pinokkio, subsidies en fondsen zoals Jantje Beton.
Aanvulling is echter nodig. Daarom loopt de actie ‘Doneer Airmiles
voor het plein van obs Voordorp’ met Albert Heijn in winkelcentrum
De Gaard. En daarom is er een fancy fair voor iedereen in
Voordorp, op 22 juni.



Ontmoetingsplek
bij Voorveldse Hof
stap dichterbij
De afgelopen twee maanden is 
er hard gewerkt aan de realisatie

van het buurtterras bij zorgcentrum de Voorveldse Hof op de
Veemarkt. Dankzij een kick off op 20 april en een geslaagde
fancy fair een maand later kijken ook steeds meer buurt-
bewoners reikhalzend uit naar de opening van het terras.

Of het ook gaat lukken die opening eind juni te laten plaatsvinden, is onzeker. De financiën zijn nog niet helemaal rond
- de belangrijkste fondsen beslissen binnenkort over de subsidieaanvragen  - en de gemeente kampt met een tekort aan
werklieden om de grondwerkzaamheden snel af te ronden. Toch blijft Michiel van Schaffelaar, afdelingsmanager van de
Voorveldse Hof en een van de initiatiefnemers, optimistisch: ,,Desnoods kiezen we voor een gefaseerde ingebruikname.
We merken dat steeds meer partijen en buurtbewoners enthousiast zijn.'
De spullen die familie van bewoners, buurtgenoten en anderen hadden ingeleverd voor de fancy fair brachten 1100 euro
op, waarmee het potje voor de aankleding van het terras aardig gegroeid is. Tijdens de goed bezochte zonovergoten
manifestatie - een rommelmarkt, eetkraampjes en spelletjes - vond er ieder uur een loterij plaats waarvoor Albert Heijn
en andere winkeliers van De Gaard de prijzen aangeboden hadden.
Behalve de gemeente - die beheerder wordt van het stukje openbare ruimte - heeft nu ook het Waterschap groen licht
gegeven voor de plannen. Daarvoor moest het ontwerp wel aangepast worden: minder terras boven het water.

VEEMARKT

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

VEEMARKT

Blok A en Blok M bijna klaar
Blok A Het Kashuis met 14 woningen in de Veemarkt gaat
richting de afronding, evenals Blok M met 34 (sociale)
huur appartementen van Mitros. Weer een aantal frisse
nieuwe woningen er bij! 
Mogelijk horen we hier iets meer over op zaterdag 2 juni
(11.00-12.30 uur) bij de rondleiding van de Dag van de
Architectuur.

Wegen weer open bij winkelcentrum De Gaard
De palen voor het nieuwe
gedeelte van het winkel-
centrum De Gaard zitten in 
de grond en de balken van 
de fundering geven een goed

beeld van de contouren. Groot genoeg!? Mogelijk ligt er
zelfs al iets van een vloer op als deze Voordorp Vooruit uw
elektronische brievenbus zit.

Voor veel mensen zal echter het feit dat de wegen weer
open zijn op de Kapteynlaan en de Eykmanlaan het beste
nieuws zijn. Zeker voor de bewoners aan de Lamerislaan en
de Winklerlaan die het even zwaar hebben gehad, maar ook voor alle fietsers en voetgangers.

Eind april was er een inloopavond in de Jeruzalemkerk om de inrichting van de openbare
ruimte rondom het winkelcentrum te bekijken. Er waren grote afbeeldingen van de geplande bomen, planten en tegels

van diverse zichtpunten op en rond het winkelcentrum. Iedereen
kon vragen stellen en aandachtspunten indienen. Ook gaf de 
bijeenkomst een beeld van de plekken van de  fietsenrekken, de
opstelplaatsen voor winkelwagens, de speelplek ‘de survival cirkel’,
de zitbanken ‘de poëtische ontmoeting’, de kunstwerken en de
nieuwe bloemenkiosk.

Voor iedereen die graag op de hoogte wil zijn van de verbouwing,
is het mogelijk om wekelijks een update via mail te ontvangen van
de projectontwikkelaar. Deze actuele info staat ook op de website
onder het menu Verbouwing. http://winkelcentrumdegaard.nl/

NIEUWS VAN 
DE WERKGROEP

DE GAARD DE GAARD

Zicht op loper en plein vanaf zebrapad Kapteynlaan.



Ingezonden
Het springt de grond uit …

Na een langzame start van het voorjaar, springt inmiddels overal
het groen tevoorschijn. Ook in onze buurtmoestuin de Voortuin
merken we dat natuurlijk. De eerste spinazie, sla en radijsjes zijn al
geoogst. Ook het onkruid groeit door, dus werk genoeg in de tuin.
We hebben al een paar gezellige en drukbezochte meewerkdagen
gehad en op warme middagen en avonden zijn er ook regelmatig
tuinders aan de slag. 

De nieuwe bankjes worden tussen het werken door goed benut!
We zijn heel blij met alle verbeteringen die de gemeente heeft 
uitgevoerd in de buurtmoestuin. Door een tegelpad naar de sloot
kunnen we makkelijker water halen, de appelbomen en pergola
geven de Voortuin nog meer allure en de planten in de nieuwe 
bijenstrook maken het voor de bijen ook aantrekkelijk.

Kom gerust een kijkje nemen! Mocht je mee willen doen, 
nieuwe tuinders zijn altijd welkom. De volgende meewerk-
dagen zijn: zondag 10 juni en 8 juli, 11.00 – 13.00 
Je kan je ook aanmelden via de website:
www.devoortuininvoordorp.nl

IngezondenHercules is een club 
waar het hele gezin graag komt
Leerlingen van de tweede klas van het Stedelijk Gymnasium
aan het Janskerkhof in Utrecht richtten op 22 april 1882 de
cricketvereniging Hercules op. In 1889 gingen ze ook voet-
ballen. Ze konden toen niet weten dat USV Hercules anno
2018 een sportaanbod heeft voor het hele gezin.

Nota bene precies tussen Voordorp en Veemarkt in! Hercules telt 
nu 2700 leden, die naast cricket en voetbal  ook aan goalball, bad-
minton, zaalvoetbal en tennis doen. Dat levert ieder jaar weer kam-
pioenen op: dit jaar werd bijvoorbeeld zondag dames 1 kampioen.
Het was al het derde Hercules vrouwenvoetbalteam dat in het 
afgelopen seizoen feest kon vieren. Zaterdag 1 promoveerde zelfs
van de tweede naar de eerste klasse. Het ‘vlaggenschip’ van de
vereniging, het eerste van de mannen, speelt op het allerhoogste
amateurniveau en eindigde afgelopen seizoen als negende in de
derde divisie.
Het oer-Utrechtse Hercules telt zowel op zaterdag als zondag ver-
schillende andere meisjes- en vrouwenteams die het traditionele
blauw-wit met verve verdedigen. Daardoor is er altijd nog wel een
plekje vrij voor nieuwe leden van deze groeiende sporttak bij
Hercules. Het nieuwe seizoen start sneller dan je denkt. Wil je eens
kennismaken door een keer mee te trainen of direct mee te doen?
Stuur dan een mailtje naar crd.dames@usvhercules.nl en je krijgt
alle informatie. Over vrouwenvoetbal of over andere sporten die 
u om de hoek bij de oudste sportvereniging van Utrecht kunt 
beoefenen. Hercules heeft een sportaanbod voor iedereen!

Voor jong en oud
Voetbal is de grootste tak van de club. Zowel op zaterdag als 
zondag voor jeugd, senioren, meisjes, jongens, mannen en 
vrouwen. Niet alleen wordt er buiten, maar ook in (eigen) zaal
gespeeld waardoor je heel vaak thuiswedstrijden (op loopafstand
van je huis) sport. Daarnaast wordt er zomers cricket  gespeeld. 
De tennisleden kunnen het hele jaar terecht op de all-weather
banen. Daarnaast groeit en bloeit de badmintonvereniging en is
goalball is een bijzondere tak waar we trots op zijn. Inwoners van
Voordorp en Veemarkt zijn altijd van harte welkom op het complex
en in het paviljoen. Kom gerust eens kijken.  Meer weten, ga naar
www.usvhercules.nl of mail: info@usvhercules.nl

Doorvoetballen in de zomer!
Tijdens de mooiste maanden van het jaar lekker door blijven
voetballen? Het kan bij Kicks! Je kunt fit blijven tijdens Kicks-
trainingen of jouw team meten met andere ploegen uit Utrecht
tijdens Kicks-toernooien. Doordeweeks, ’s avonds en op 
verschillende clubvelden in Utrecht. Je hoeft nergens lid van te
worden, je kunt per keer betalen of onbeperkt voetballen voor
een vast bedrag per maand. Leden van Hercules krijgen 
50 procent clubkorting: kijk op www.kicksvoetbal.nl en mail
naar pim@kicksvoetbal.nl als je ergens  vragen over hebt.

De kampioenen van Hercules - dames zondag. 



Ingezonden

Plensbuien, natte voeten: het komt vaker voor door de klimaatverandering. Dat merken wij ook in natte tijden. Dan is menig
tuin of pad een vijver. Hoe krijgen we het overtollige water weer weg? Wat doet het waterschap eraan en wat kunnen wij zelf
doen? Deze vragen stonden centraal bij het bezoek van de gebiedsmanager van het Hoogheemraad-schap De Stichtse
Rijnlanden, Herman van Rooijen, aan Voordorp. Zo’n 25 belangstellenden, van tuinenpark Ons Buiten en uit de buurt, kwamen 
af op de uitnodiging van bestuurslid Leo Lentz. 

Herman, die al 25 jaar bij het waterschap werkt, vertelde dat er 21 waterschappen in Nederland
zijn. Die zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van dijken, voor droge voeten en voor schoon
water (rioolwaterzuivering). Om dat allemaal te kunnen doen is er een ingenieus waterbeheer-
systeem gemaakt. De waterstand in Utrecht staat altijd onder invloed van kwelwater van de
Utrechtse Heuvelrug. En onze Oudegracht (Werelderfgoed) mag natuurlijk niet buiten de oevers
treden. Daarom baggert het waterschap. Primaire watergangen in de polder om de 10 jaar en
stedelijk water vaker. 

Peilvak
Tijdens de wandeling door onze buurt vertelde Herman hoe het in Voordorp geregeld is. In het
gebied waarin tuinenpark Ons Buiten zich bevindt, in waterschapstermen heet dat een ‘peilvak’,
is het streefpeil 10 cm boven NAP, zomer en winter. Bij de nieuwe inlaat op het fietspad langs
de dierenweide zie je het verschil tussen het waterpeil van twee peilvakken goed: aan de ene
kant is het 55cm boven NAP en in ons vak +10cm. Inlaten hebben als functie om water goed
te laten doorstromen. De watergang naast het
spoor is van groot belang voor de hele buurt (en
stad) om overtollig water via Overvecht naar de
Vecht, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Noord-
zee te laten stromen. 

In de buurt is een aantal gemalen die het werk doen. Eentje bevindt zich in Ons Buiten (in de
Heemtuin), eentje aan de rand van Voordorp (ook nog één bij de Pioniers en bij Sporting). Zelfs
het water uit de hele polder aan de oostkant van de A27 komt met een grote duiker onder de
snelweg door en wordt via Voordorp weggepompt.

Het waterschap kan niet zonder de hulp van boeren en bur-
gers. Die kunnen ervoor zorgen dat er niet te veel bladeren in de slootjes vallen en ze kunnen overhangende
takken en struiken verwijderen. Daarnaast moeten de slootjes eens per 4 jaar gebaggerd worden, anders
slibben ze dicht. We kunnen ook af en toe de waterplanten maaien en het kroos eraf halen en verwerken op
de composthoop.

Excursie in Voordorp: hoe zit het met de waterhuishouding?

Watergang naast het spoor erg belangrijk voor de hele stad

Duiker onder A27

Gemaal Voordorp

IngezondenNieuwe wijkadviseurs op Wijkbureau Noordoost 
Na bijna 12,5 jaar neemt wijkadviseur Ingrid Rohde afscheid van de wijk Noordoost. Per 1 juni gaat ze met
pensioen. Haar opvolging bestaat niet uit één, maar uit twee wijkadviseurs die beiden een deel van Voor-

dorp voor hun rekening nemen. Officieel bestaat Voordorp uit Voordorp, Veemarkt en de Voorveldsepolder. Susanne de Bruin-
Wiss zal  vanaf juli de Voorveldsepolder onder haar hoede nemen. José Boon is verantwoordelijk voor de rest van Voordorp. 

Beiden kijken ze hier erg naar uit. ‘Voordorp is misschien wel het meest veel-
zijdige stuk van Utrecht, met veel groen en in het centrum de gloednieuwe
Veemarkt.’ Ingrid voegt hieraan toe: ‘Dat maakt het werken hier zo afwisselend.
In de Voorveldsepolder zijn veel vrijwilligers actief, die het park in zelfbeheer
onderhouden. In de nieuwe Veemarkt zetten bewoners zich in voor meer ont-
moetingsplekken en speelruimte. In het meest noordelijke deel van Voordorp zijn
veel initiatiefnemers op het gebied van energie, duurzaamheid en groen. 
Hier zijn twee bijzondere Tuinenparken De Pioniers en Ons Buiten, de laatste 
met een dierenweide, en buurtmoestuin De Voortuin. Ook hier zijn heel wat vrij-
willigers actief. ’ 

Susanne werkte hiervoor als evenementencoördinator op de Universiteit van
Amsterdam en is nieuw bij de gemeente Utrecht. Haar opleiding Sociale 
geografie en planologie sluit hier goed op aan. José heeft geschiedenis 

gestudeerd en werkt inmiddels een jaar op het Wijkbureau als medewerker. Hun werkplek, het wijkbureau aan de F.C. Dondersstraat 1 is 
de fysieke verbinding tussen de wijk en het Stadskantoor en is dagelijks open voor bezoekers van 9.00 tot 17.00 uur. Als ze niet op het
Wijkbureau zitten, zijn ze waarschijnlijk de wijk in en kunt u mailen naar noordoost@utrecht.nl.

SusanneJosé



Enige rijdende supermarkt komt 2 keer per week
in Voordorp

Erik van Haren maakt z’n klanten blij
Twee keer per week komt Erik van Haren (54) met z’n rijdende winkel
van 9,30 meter in Voordorp. Met twee harde claxonstoten laat hij elke
maandag- en vrijdagmiddag weten dat hij er is. Hij stopt op zo’n 
20 plekken in de buurt. In de Veemarkt komt hij (nog) niet: de
manoeuvreerruimte voor zijn grote wagen is door de vele bouwwerk-
zaamheden nog te krap. ,,Maar misschien na de zomervakantie, als 
het meeste werk daar gedaan is.’’

Hoeveel artikelen heb je in de wagen?
,,Ik schat zo’n 3000. Het meeste verkoop ik zuivelproducten. Sommige klanten zien me nog altijd als de melkman van 
vroeger. Maar ik heb veel meer. Verse groente, fruit, bier, frisdrank, noem maar op. Ik heb een breed assortiment. Alleen vind
je bij mij geen acht soorten soep of zes verschillende spaghetti. Ik heb van veel producten maar een of twee merken. Maar
laatst zei iemand tegen mij: ‘Ik kan de rest van m’n leven voort met wat jij in je wagen hebt.’ 

Wie zijn je klanten?
,,Ik kom in de Utrechtse wijken Overvecht, Voordorp, Tuinwijk en Oog in Al. En daarnaast in de omliggende dorpen als 
De Bilt, Bilthoven, Westbroek, Maartensdijk en Groenekan, waar ik woon. In de dorpen breng ik de boodschappen ook vaak
binnen. Of ik haal de tas met het lijstje bij de voordeur, verzamel de artikelen en zet de boodschappen vervolgens  in de
schuur of bij de achterdeur. Albert Heijn roept trots dat ze boodschappen tot in de keuken brengen. Ik doe dat al meer dan
30 jaar... Naast gemaksklanten zijn veel van mijn klanten ouderen. Die zijn erg blij dat ze bij mij terecht kunnen.
Winkelcentrum De Gaard lijkt misschien niet zo ver, maar als je slecht ter been bent, is lopen met een zware tas al gauw te
veel.’’

Waarom ben je nog de enige rijdende supermarkt in de provincie Utrecht?
,,Dat heeft waarschijnlijk met het aantal werkuren per week te maken. Ik rijd 6 dagen per week, 50 weken per jaar. Ik zit op
65 tot 70 werkuren per week. Dat schrikt veel jongeren af. 
En dan helpt mijn vrouw ook nog mee met bestellingen,
administratie en bevoorraden. Maar zolang ik er schik in heb,
ga ik ermee door. Ik heb nooit een baas gehad. Ben al op 
m’n 20ste voor mezelf begonnen.’’

Wat is het leukste aan je beroep?
,,Met name ouderen zijn blij dat ik kom en tonen hun 
dankbaarheid. De klanten vinden het fijn dat ze dankzij mijn
kar nog zelfstandig hun boodschapjes kunnen doen en in de
wagen een praatje met buurtgenoten kunnen maken. Die
contacten zijn waardevol, voor hen en voor mij. Ik word
gewaardeerd en dat geeft een goed gevoel.’’

Gevaarlijke rotondes in de buurt
Bij RTV Utrecht was er op 8 mei een uitzending van “Brunner door de bocht” waarbij 
het ging over rotondes. Edo Brunner begreep regelmatig niets van hoe de voorrang zou

moeten werken als je alleen
maar kijkt naar de borden en
haaientanden (zeker als de
verkeerslichten niet in werking
zijn)… Met een echte expert
kwam er meer duidelijkheid,
maar voor het verkeer dat er
op af komt is het eigenlijk te
ingewikkeld om snel een
goede beslissing te nemen.
Het betrof bij ons in de buurt
het Kardinaal Alfrinkplein en
het Eykmanplein. 
De gemeente heeft zich er iets
van aangetrokken en komt
met een plan voor betering/
verduidelijking. Wij kunnen
niet wachten!

Driemaal is
scheepsrecht? 

Het derde erfpachtaanbod van
de gemeente Utrecht is bij de
betrokken bewoners in de bus
gevallen. Helaas stonden er in
de eerste twee brieven fouten
en onduidelijkheden, waardoor
een derde brief nodig was. Nu
moeten de betrokkenen -
waaronder een flink aantal uit
Voordorp - beslissen wat ze
gaan doen om vervolgens een
notaris te zoeken en het geld
ergens vandaan te toveren. 



Ingezonden

De Voorveldse Polder is een groene oase voor bewoners die komen wandelen, sporten en paard-
rijden. De Stichting Voorveldse Polder (SVP) zet zich vooral in voor het behoud van de ecologische
waarde van het gebied, en voor een goed gebruik van de recreatieve functie van het park. 
De actieve kern van de SVP bestaat uit het bestuur en vijf leden. Daarnaast zijn er tal van zaken
waar vrijwilligers aan meedoen. Wat doet de SVP zoal?

Activiteiten zoals de maandelijkse schoonmaakacties, maaien, het onderhouden van vleermuiskasten, vogel-
nestkasten, paddenpoelen, slangenbroeihoop en bijenhotels. Daarnaast organiseren we vogel- en natuurexcursies
en geven we informatie via een nieuwsbrief, vitrines in het park en de website. Er is een goed overleg met stads-
werken en de ondernemers die in, en rondom het park zitten, zoals Hotel Mitland, de maneges, VVV Voorwaarts,
tennisvereniging Iduna.

Kunst: momenteel zijn we druk bezig met
een grote metalen bank, ontworpen door

Tomasz Vetulani. Dit kunstobject zal in de zomer geplaatst worden. 
Het komt te staan aan het begin van het park bij hoek Ariënslaan, en
rechtsaf het Lo Bruntpad, dichtbij hotel Mitland. 

Festivals: er komen geregeld verzoeken binnen voor het houden van
festivals. In juli staat het festival  De Leuke weer op het programma.

Hoewel we niet tegen festivals zijn, vinden we als
stichting het park Voorveldse Polder daar niet zo
geschikt voor. Met name het gebied waar het festival
plaats moet vinden is heel kwetsbaar.  We proberen
dit gebied zoveel mogelijk ecologisch te beheren, zodat er een diversiteit aan planten kan ontstaan. Daarnaast trekt in de
zomerperiode de waterspeelplaats met speelvijver erg veel bezoekers, vooral ouders met kinderen. Die kunnen voor een paar
weken hier dan geen gebruik van kunnen maken. We zijn in overleg geweest met de gemeente en festivalmedewerkers,
hebben alternatieven aangeboden en een uitgebreide zienswijze ingediend waarin we onze bezwaren hebben verwoord. 
Dit heeft echter allemaal niet mogen baten. 

Mondriaanzuil: de gemeente heeft een grote zuil geplaatst tegenover het Veemarktgebied. Deze zuil geeft een route aan
tussen Utrecht en Amersfoort. Op deze route komen 10 kunstwerken (zuilen) te staan die symbool staan voor het
Mondriaan-project. Dat is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Utrecht en Amersfoort in het kader van het
Mondriaanjaar. Als stichting hebben we hier geen bemoeienis mee gehad. De zuil staat ook eigenlijk niet in de Voorveldse
Polder, maar net daarbuiten tussen het park en het fietspad. Meer info hierover kunt u krijgen bij de gemeente.

Wilt u een reactie sturen of geïnformeerd worden over activiteiten, mail dan naar svp@voorveldsepolder.nl of bezoek de
website: www.voorveldsepolder.nl

Voorveldse Polder: schipperen tussen natuur en recreatie

IngezondenNieuwsberichten van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark

Zoddenwandeling op 29 juni
De zomerse zoddenwandeling - een traditie van de Agrarische Natuur-
vereniging Noorderpark - is dit jaar op dinsdag 29 juni om 19.00 uur.
Het startpunt is bij het begin van het Bert Bospad aan de Kerkdijk (ter
hoogte van nummer 78) in Westbroek. De wandeling wordt begeleid
door Bert van der Tol en Co Baas. Het wordt vast een heerlijke zomer-
avond in de polder, waar u kunt genieten van de natte zoddengebieden,
prachtige kwelweiden en natuurlijk van de vele moerasvogels. 
Trek waterdicht schoeisel aan en houd het weerbericht in de gaten!
Aanmelden is gewenst. Dat kan via aanmelden@anvnoorderpark.nl Deelname is gratis voor leden van de vereniging, niet-leden betalen €2,50.

Theater bij de boerderij 
Deze zomer komt een reizend theater langs in Westbroek met de voor-
stelling Koning van het Grasland. Het toneelstuk gaat over een boeren-
gezin, dat na een tragisch ongeluk de draad weer probeert op te 
pakken. De MKZ-crisis komt er aan, de broedende grutto heeft het
moeilijk en de controverse tussen intensief boeren en natuurbeschermen
splijt het gezin. De voorstelling is van 10 tot en met 14 juli te zien in
Westbroek, bij boerderij De Bonte Parels. U zit buiten in de toneeltent
beschut tegen regen en wind. 
Voor meer informatie kijk op: https://toneelgroepjanvos.nl/koningvanhetgrasland -  www.anvnoorderpark.nl



COLOFON
Voordorp Vooruit: www.voordorpvooruit.nl
Email: voordorpvooruit@casema.nl
Facebook: www.facebook.com/voordorpvooruit
Aan dit nummer werkten mee:
Aard de Kruijf, Vivian Vijn, Ton Vroman, Arnold Wagemakers,
Gerry van der Lit, Karin de Jonge, Annemieke Roestenberg,
José Boon, Maurice van Lieshout,  Marijke van Zoelen,
Koert Bouwman en Sander Ekstijn.

Volgend nummer: 
Sluitingsdatum kopij: 26 AUGUSTUS 2018
(verschijndatum 2 SEPTEMBER 2018)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van ingezonden stukken.

Agendac
2 juni : ATV De Pioniers – Honingslingeren
2 juni : Dag van de Architectuur (diverse
locaties)
6 juni: ‘Boef in de wijk’ Tuindorp
8 juni : Bomendiner voor bos Amelisweerd,
Koningshof
8 juni–15 juli: LOKAAL - expositie ‘From
Europe to Elsewhere’
10 juni: Meewerkdag Voortuin (tevens 8 juli)
10 juni: Stokpaard kampioenschappen 
‘Het Lachende Paard’
10 juni: Stadstour (muziek) door/met
‘Vaarwater’
10 juni: Groenmoetjedoen!-dag (voor zelf-
beheer)
22 juni: obs Voordorp - Fancy fair
27 juni: Stadspodium – Utrechts vastgoed in
de verkoop
29 juni: ANV - Zoddenwandeling
10-14 juli: ANV - Theater bij de boerderij

Bomen sneuvelen
Van stadsbedrijven hebben we 
begrepen dat er een aantal bomen 
in Voordorp vervangen gaat worden.
Niet direct vanwege ziekte, maar 
vooral vanwege beperkte groei en
matige toekomstverwachting. 

Dat komt door slechte plantgaten bij de aanleg van de wijk,
ruim 25 jaar geleden. Het fijne is dat wij als Voordorpers
mee mogen denken in de vervanging. Onze suggestie voor
wat eetbare varianten zal zeker meegenomen worden. 
De uitvoering staat gepland voor najaar 2018/voorjaar 2019.

Nog meer betaald 
parkeren Tuindorp-Oost
In Tuindorp-Oost is begin april het betaald
parkeren ingegaan voor het stukje ten 
noorden van de Kapteynlaan (en net oostelijk

en westelijk van de Eykmanlaan). Naar verwachting zal het
overgebleven gebied (Kouwerplantsoen en Winklerlaan)
later dit jaar ook kiezen voor betaald parkeren. Dan is heel
Tuindorp-Oost tot aan het spoor betaald en komen de lang-
parkeerders naar Voordorp en Veemarkt. In beperkte mate is
dat nu al het geval (aan de Sartreweg bijvoorbeeld). 
Voor de Veemarkt zal, als blijkt dat het daar na de afronding
van de bouw te druk is, mogelijk betaald parkeren worden
ingevoerd. Op dit moment is de gemeente dat echter nog
niet van plan.

Testrijders e-Golf zwaaien af 
Het uitzwaaien van de
e-Golf van Testrijders uit
Voordorp was op 3 mei.
Met een speciale avond
door MobielVTO met
de presentatie
“Elektrisch rijden –
Praktijk & Toekomst”
hebben testrijders
Sander en Han hun

ervaringen van het afgelopen jaar gedeeld. Er was natuurlijk
ook ruimte om het zelf eens te proberen met één van de
vier elektrische auto’s. Waarschijnlijk komt er een nieuwe
Testrijder op de Veemarkt. De presentatie is te bekijken op 
www.voordorpvooruit.nl/Portals/14/VOEK/mobiel/Presentatie-Elektrisch-Rijden-3-mei-2018.pdf

Zon10daagse in juni

De Utrechtse Zon10daagse is van 1 juni tot en met 10 juni.
Dan maken we van Utrecht de zonnigste stad van Neder-
land. Er zijn rondleidingen, infoavonden, excursies en 
diverse borrels. Op een paar plekken in de stad zijn de 
evenementen. Veel zal zijn in ANNE, de thuisbasis van
Energie-U, lekker centraal in de stad vlak bij de Jaarbeurs.
Voor meer info http://www.zon10daagse.nl/programma.html

Stroom met vertraging
Eind mei kwam 
eindelijk het heuglijke
nieuws dat de 
210 panelen van
Buurtstroom Grift-

kwartier 1 hun eerste energie gingen leveren. 
Helaas heeft het aansluiten van de installatie op het net
bijna 2 maanden geduurd. Oorzaak: een gebrek aan technici
en monteurs. Bij het Griftkwartier zijn ze direct begonnen
aan Griftkwartier 2 en denken aan 3, helaas niet open voor
onze postcode. 


